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হকছু কথা 

শাইখের মেুতাসার পরররিরত 

শাইে সামী আল উরাইরি রিখলন জামাআত কারিিাতুল রজহাখির রিলুপ্ত শাম শাো 

‘জািহাতুন নুসরাহ’র প্রধান শররিাহ রিখশষজ্ঞ, মফুরত এিং িততমান শাো তানরিম 

হুররাসুদ্দীখনরও প্রধান মুফরত। ১৯৭৩ সাখল জর্তাখনর আম্মাখন জন্মগ্রহণকারী 

এই আখলম জাখমিা জর্তান থেখক হারিস এর উপর পড়াখশানা কখরন এিং একই 

প্ররতষ্ঠান থেখক হারিখসর উপর রপএইিরর্ কখরন। রতরন প্রেযাত রসররিান রজহারি 

সমরখকৌশলরিি শাইে আিু মুসআি আস-সুরী দ্বারা েুিই অনুপ্রারণত রিখলন। 

আফগারনস্তাখন আল কাখিিার প্রেযাত রজহারি সমরখকৌশলরিিখির সাখে থেখক 

রতরন রজহাি কখররিখলন, অতঃপর আল কাখিিার হখি ইরাখক লড়াই কখরন এিং 

জািহাতুন নুসরাহর প্রধান িি প্ররতষ্ঠাতাখির একজন রিখলন। রতরন প্রােরমক 

পিতাখি আন নুসরাহ ফ্রখের ২ি প্রধান থনতা রিখলন। রসররিাখত আন নুসরাহ 

ফ্রখের শক্ত অিস্থাখনর থপিখন আল্লাহর ইচ্ছাি তাাঁর গুরুত্বপূণত ভূরমকা রিল। রতরন 

রজহাি ও মুজারহিখির রনখি অখনক গুরুত্বপূণত রকতািারি রলখেখিন। আধুরনক 

রজহাখির কমতখকৌশল রনখি তাাঁর রকতাি ও রভরর্ও মজরলসগুখলা রিশ্বিযাপী 

মুজারহিখির মাখে প্রভাি থফখলরিল। আল কাখিিা প্রধান র্ক্টর আইমান আি 

িাওিারহরর তাাঁর রলরেত “রফতনার িুখগ মুজারহিখির প্ররত নরসহত” নামক একরি 

িইখির ভূরমকা রলখেখিন। 

এ রিনা ও অনিুাখির থপ্রক্ষাপি  

শাখমর রজহাখির অনযতম শরক্তশালী িারহনী রিল আল কাখিিার অঙ্গসংগঠন 

জািহাতুন নুসরাহ। ইরাক ও শাখম জামাতুল িাগিািীর কমতকাখের কারখণ 

রসররিার রজহাখি নানা মমতারিক ঘিনা ঘখি। অতঃপর ২০১৬ সাখল আল কাখিিা 

থনতৃিৃখের অনুমরত িযাতীত নুসরাহ ফ্রখের তৎকালীন থনতৃিৃে আল কাখিিার 

িাইিাত থেখক থির হখি জািহাতু ফাতরহশ শাম গঠন কখর। িরিও প্রােরমকভাখি 

ধারণা করা হখিরিল এ রসদ্ধাি আল কাখিিা থনতৃিৃখের সম্মরতক্রখম হখিখি, রকন্তু 

িাস্তিতা রিল রভন্ন। রসররিার রজহািখক রক্ষার স্বাখেত আল কাখিিা থনতৃিৃে 

রিষিরি রনখি িুপ োখক। 



 

 

পরিততীখত এক পিতাখি থকন্দ্রীি থনতৃিৃে ও রসররিাি অিস্থানরত আল কাখিিা 

সংরিষ্ট শাইেখির সাখে পরামশত িাড়াই জািহাতু ফাতরহশ শাখমর থনতিৃৃে তাহররর 

আশ শাম গঠন কখর। এরপর শাইে সামী আল উরাইরি, শাইে আিু জুলাইরিি সহ 

অখনক থনতৃিৃে তাহররর আশ শাম থিখড় থিরড়খি িান। 

পখরর কখিক মাখস শািে সামী আল উরাইরির মখতা শাখম অিরস্থত আল কাখিিা 

সংরিষ্ট থনতৃিৃে ও উমারাহর সাখে তাহররর আশ শাখমর থনতৃিৃখের রিিাখির 

রিষিরি স্পষ্ট হখি উখঠ। এর থজর ধখরই শাইে সামী আল উরাইরি সহ অখনক 

শাইে ও মুজারহিখক থগ্রফতার কখর তাহররর আশ শাম। 

থস সমি শাইে িাওিারহরর এক িাততাি িখলন- 

“রকিু থলাক রিৎকার কখর িখল, আমাখির উপর আখমররকাখক িারপখি রিখিন না! 
থকমন থিন তারা অজ্ঞ থি পাাঁি িশখকর অরধক সমি ধখর আখমররকা আমাখির 
উপর থিখপ িখস আখি, আমাখির উপর রহংস্রতা িারলখি িাখচ্ছ। আখমররকার পূখিত 
রিরিশরা, ফ্রারিসরা ও রুশরা উসমানী সাম্রাখজযর উত্তরারধকারখক পরস্পর িণ্টন 
কখর রনখিখি। থকন রিরিশরা জািাখল তাখরক থেখক ভারত উপমহাখিশ পিতি 
ইসলাখমর ভূরমগুখলার উপর িেলিাররত্ব কাখিম কখররিল? থকন রুশরা 
মুসলমানখির কাফকাজ ও মধয এরশিাখক ধ্বংস কখর রিখিরিল? থকন িীন পূিত 
তুরকতস্তাখনর মুসলমানখির উপর িেলিাররত্ব কাখিম কখরখি? থকন ফ্রারিসরা শাম 
ও মাগররিুল ইসলাম (মরখকা ও আরফ্রকান আরও রকিু মুসরলম ভুরম) এর উপর 
িেলিাররত্ব িারলখিরিল? থকন আখমররকা ইসরাইলখক পররপূণত সমেতন ও সাহািয 
করখি? অেি এই ইসরাইল ইসলামী রিখশ্বর মধযভাখগ জগদ্দল পােখরর নযাি 
থিখপ িখস আখি এিং থসোনকার েরনজ সম্পিখক লুণ্ঠন করখি? 

তাহখল আল কাখিিা রক তাখির উপর থিখপ িখসরিল? আল কাখিিা রক তাখিরখক 
প্রখরারিত কখররিল? তাখিরখক রক ভি থিরেখিরিল?? 

শাখম (রসররিাখত) কারা তাখির ইতর থলাকজন িরং সসনযখির দ্বারা িারড়ঘর ধ্বংস 
কখরখি, থিামা িষতণ কখরখি, হতযাকাণ্ড িারলখিখি এিং িুদ্ধ কখরখি? কারা 
থসোখন থনাংরা রিভাজখনর থেলা থেখলখি? কারা মুজারহিখির উত্তম থলাকখির 



 

 

উপর থিামা থমখরখি? আল কাখিিা-ই রক থসোখন আখমররকাখক থিখপ ধখরখি? 
থিখন এখনখি? 

আল্লাহ তািালার িিা ও অনুগ্রখহ আল কাখিিা-ই শাখম আমাখির অরধিাসীখির 
রজহাখির প্রেম রিন থেখকই সমেতন কখরখি, ররিাত ও রজহাখির শাখম প্রখতযক 
মুজারহখির জনয তাাঁরা তাখির হাতখক প্রশস্ত কখরখিন, তাাঁখির িক্ষখক উন্মুক্ত কখর 
রিখিখিন!” 

শাইখের এই িাততার থপ্ররক্ষখত তাহররর আশ শাখমর শররিাহ থিাখর্তর সিসয আিু 
আব্দুল্লাহ আশ শামীসহ অনযানযরা রিভ্রারিরকর িক্তিয প্রকাশ করখত শুরু কখর।  
এমন অিস্থাি শাইে র্. সামী আল উরাইরি, শাইে আিু জুলাইরিিসহ অনযানয 
মুজারহরিন থনতৃিৃে পাল্টা িক্তিয থিিা শুরু কখরন। থসই থপ্ররক্ষখত ২০১৭ 

সাখলর অখক্টাির মাখস শাইে সামী আল উরাইরি ৫ পখিত  ٥-١سلسلة هلل مث للتاريخ 
 রিনা  شهادات حول فك االرتباط بني جبهة النصرة )فتح الشام( بتنظيم القاعدة

কখরন, িার অনুিাি আপনাখির কাখি থপশ করা হখিখি আলহামিু রলল্লাহ।  

এইিরিএস কতৃতক শাইেখক থগ্রফতার 

জামাআত কারিিাতুল রজহাখির পক্ষ থনওিার কারখণই ২০১৭ সাখলর ২৮ 

নখভম্বর রসররিার ইিরলি থেখক হাইিাত তাহররর আশ শাখমর স্থানীি রনরাপত্তা 

িারহনী শাইে সামী আল উরাইরিসহ জামাআত কারিিাতুল রজহাখির িার শাইে ও 

থনতৃত্বখক থগ্রফতার কখররিল। তাহররর আশ শাখমর রনরাপত্তা িারহনী থগ্রফতারকৃত 

থনতৃত্বখির িারড়ঘরসহ রসররিাি অিস্থানরত শাইে আিু মুসআি িারকারির নাখিি 

িা থর্পুরি শাইে আিুল কাসসাম উরিুরনর িাসাও তিনি কখর থিি। 

থগ্রফতারকৃতখির মাখে আরও রিখলন - শাইে আিু হুমাম আস সুরর ও শাইে 

আব্দুল কররম আল রমসরর। তাহররর আশ শাম এক রিিৃরতখত থগ্রফতারকৃত শাইে 

ও উমারাহখির ‘রফতনা ও ফাসাখির মূল’ আেযারিত কখর তাাঁখির তাহররর এর 

শররিাহ আিালখত থপশ করা হখি জারনখিরিল। থগ্রফতারীর ধারািারহকতা 

পরিততীখতও িলমান আখি। তখি এই ঘিনারও অখনক আখগ প্রাি এক িির পূখিত, 

শাইে আিু মুহাম্মাি আল-মাক্বরিরস সিতপ্রেম জনসম্মুখে িখলন – আন-নুসরার 



 

 

জািহাতু ফাতরহশ শাখম পররণত হিার রসদ্ধাি হারকমুল উম্মাহ শািে 

িাওিারহরর’র সমরেতত রিখলা না। 

এই ঘিনার রকিুরিন পূখিত তাহররর আশ শাম ও আল কাখিিা সংরিষ্ট থনতৃিৃেখক 

লক্ষয কখর শাইে আিু কাতািাহ ও শাইে মাকরিরসর থনতৃখত্ব উলামাখির একরি 

থিার্ত সরির আহিান জারনখিরিল, তখি তাহররর থকৌশখল পাশ কারিখি রগখিরিল। 

উখল্লেয তাহররর এর অখনক থনতৃিৃেসহ রসররিা ও রসররিার িারহখরর অসংেয 

উলামা, উমারাহ ও রজহারি থনতৃত্ব রনঃশখতত থগ্রফতারকৃত শাইেখির মুক্ত কখর 

রিখত আহিান জারনখিখিন এিং তাহরররখক উম্মাহর আখলমখির কাখি আসার 

আহিান কখরখিন। এখির মাখে তাহররর এর অখনক সামররক, প্রশাসরনক ও 

শররিাহ রিভাখগর সিসযও রখিখিন। তাাঁরা এই কাজরিখক েুিই িাড়ািারড় রহখসখি 

রিখিিনা কখরখিন। 

িততমাখন এ িলরির িুলুম আখরা িৃরদ্ধ পাখচ্ছ। থসই সাখে পাল্লা রিখি থিখড়খি 

তাখির রনিরিত অঞ্চখল আল-কাখিিা থনতৃিৃখের উপর আখমররকার থরান স্ট্রাইক। 

আল্লাহ তাাঁখির শহীি রহসাখি কিুল করুন। তুরখের সহািতাি উম্মাহর িরিী 

উলামা, উমারাহ এিং রিরভন্ন আত্মতযাগী িযরক্তখির থগ্রফতার করা হখিখি। শাখমর 

হকপন্থী মুজারহিখির থকাণঠাসা করা হখিখি, এিং অখনক থক্ষখে নুসাইররখির 

রিরুখদ্ধ সামররক কািতক্রম পররিালনার উপর িযাপক িাধা থিিা হখচ্ছ। এখহন 

পরররস্থরতখত জািহাতুন নুসরাহ থেখক তাহররর আশ শাখমর রিিততখনর রিষিরি 

রজহাখির পখের পরেক এিং সমেতকখির পররষ্কারভাখি জানাখনা জরুরী মখন 

কররি। শাখমর িততমান রফতনার থপ্রক্ষাপখি এ রিষিগুখলা স্পষ্ট হওিা প্রখিাজন।   

আল্লাহ সি ধরখণর রফতনা থেখক উম্মাহ ও মুজারহরিনখক রহফািত করুন। আরমন।  

আি ুিিুাইিা 

২৯ মুহররম, ১৪৪২ রহজরর 

১৭ই থসখেম্বর, ২০২০ ইংখররজ 

  



 

 

ِحيِم  ِن الره
ْحم َٰ ِ الره

 .ِبْسِم َّللاه

 

রসররজ প্রকাশনা: هلل ثم للتاريخ িা “আল্লাহর সন্তুরষ্ট  “লিল্লালি ছুম্মা লিত্তারীখ” 

অজতন, অতঃপর ইরতহাস রিনার লখক্ষয- 

 الحمد وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى وبعد

ভূহমকা: 

আল্লাহর তাওরফখক "আল-কাখিিাহ'র সখঙ্গ "জািহাতুন নুসরাহ" (জািহাতু 

ফাতরহশ-শাম)-এর সম্পকতখচ্ছি রিষখি রকিু সাক্ষয-প্রমাণ রনখি “রলল্লারহ িুম্মা 

রলত্তাররে” নামক রসররজরি রিনা করখত আরম্ভ কররি। 

ইরতপূখিত িুদ্ধখক্ষখের রিরভন্ন কলযাখণর কো রিখিিনা কখর, তুলনামূলক অরধক 

গুরুত্বপূণত রিষিখক প্রাধানয রিখি এিং আরও নানারিধ কারখণ এ রিষখি আমরা মেু 

িি কখর থরখেরিলাম। 

রকন্তু সম্প্ররত শাইে আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ'র সিতখশষ রিিৃরত 

 আল্লাহর ইচ্ছাি রফতনা রনমূতল হওিার) (سنقاتلكم حتى ال تكون فتنة بإذن هللا)

আগ পিতি আমরা থতামাখির রিরুখদ্ধ িুদ্ধ িারলখি িাখিা)-এর ওপর শাইে আব্দুর 

রহমান শামী ওরখফ আব্দুর রহীম আত্তুন সাখহখির মিিয ও জিাখির থপ্ররক্ষখত; -

িা আম-োস সিত থেণীর মাখে িযাপকভাখি িরড়খি পখড়খি- থস মিখিযর রিরভন্ন 

ভুল-ভ্রারি তুখল ধরার লখক্ষয; ইখস্তোরা ও করতপি সুহৃি িিু-িািখির সখঙ্গ 

পরামশত করার পর সম্পকতখচ্ছি রিষখি রকিু সাক্ষয-প্রমাণ রিনার জনয কলম 

ধখররি। িস্তুত: আপন িারিত্ব পালন ও রকিু সতয উখন্মািন-এর জনযই এই প্রিাস। 

সখিতাপরর আল্লাহর কাখি তাওরফক ও সতয পখের রিশা কামনা করর!   

# জ্ঞাতিয: 

শাইে আিু আব্দুল্লাহ শামী'র িক্তখিয থগাপন রিষি ফাাঁস করা, মজরলখসর 

আমানখতর থেিানত করার মখতা ত্রুরিপূণত রিক রখিখি, থিগুখলার কারখণ তারা 



 

 

রনখজরাই অনযখিরখক থিাষাখরাপ কখর োখকন। এরপরও রনখজখির িারিখত 

থিখহতু তারা এ রিষখি সতকত, তাই আরম ইসলামী রশষ্টািার রহখসখি থস সকল 

থগাপন রিষি উখল্লে করা থেখক রিরত োকি।  

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

প্রথম আসর: (১) 

✍আরম আমার আখলািনা ও সাক্ষয-প্রমাণ শুরু করখত িাই শাইে আত্তুন-এর 

রনখনাক্ত িক্তখিযর েণ্ডন রিখি। রতরন রলখেন- 

“পখূিতর আখলািনার উপর রভরত্ত কখর আমরা িলখত পারর, আমরা িাইিাত এিং 

প্ররতশ্রুরত থকানিাই ভঙ্গ করররন। আমরা শরিী ও সাংগঠরনক নীরতমালা অনিুািী 

পে িলরি।” 

আল্লাহর তাওরফখক আরম িলি: 

শাইখের এই িক্তখিযর অসারতা প্রমাখণর জনয সম্মারনত পাঠখকর অল্প থি 

কখিকরি রিষি জানখত হখি, থসিাখকই আমরা পাাঁি আসখর ধারািারহকভাখি িণতনা 

করখিা, ইনশা আল্লাহ। 

[আজখকর আসখর সাক্ষয-প্রমাখণর প্রেমরি রনখি আখলািনা করা হখি।] 

১. 

শাইে আিুল োখির রহ. হাইআতু তাহরীর আশ-শাম গঠখনর (পররপূণত 

সম্পকতখচ্ছি) িুই সপ্তাখহরও অরধক সমিকাল িািৎ এ রিষখি রিখলন অনিগত। 

হাইআতু তাহরীর আশ-শাম গঠখনর থঘাষণা থশানার পর আনমুারনক সপ্তাহোরনক 

পর আরম রনখজ এিং শাইে ক্বাসামসহ আখরা রকিু ভাই তাাঁর কাখি িাই। হাইআত 

গঠখনর কািতকারণ রক? এিা থকমন কখর সম্ভি হল? রতরন এই রিষখি অিগত 

রকনা? র্. আইমান হারফজাহুল্লাহ'র উভি িখলর পররপূণত সম্পকতখচ্ছখির িযাপাখর 

সমেতন আখি রকনা? এমন আখরা অখনক প্রশ্ন করলাম… 

এমন সি প্রখশ্নর জিাখি রতরন থজারাখলা উত্তর রিখি িখলন— 

“আরম হাইআত গঠখনর কো রমরর্িা থেখক জানখত পাই। জািহাত ুফাতরহশ-শাম -

এর রসদ্ধািিাতা মহখলর সখঙ্গ আমার থিড় মাস িািত থকাখনা সিঠক হিরন।”  



 

 

রকিুরিন পর আরম এিং কতক ভাই পুনরাি তাাঁর কাখি িাই। জািহাতু ফাতরহশ-

শাম গঠখনর পর ততরিখন িুই সপ্তাখহরও অরধক সমি অরতিারহত হখি থগখি।  

অরভন্ন প্রখশ্ন থসিারও তার কখঠার জিাি রিল এ রকম— 

“এেন পিতি তাখির কণতধারখির সখঙ্গ আমার থকাখনা সিঠক হিরন রিধাি আরম এ 

রিষখি রিস্তাররত রকিুই জারন না। তখি অরিখরই তাখির সখঙ্গ আমার সিঠখকর ইচ্ছা 

আখি।” 

আরম তাখিরখক িলখত িাই, আপনাখির সম্পকতখচ্ছি রকরূখপ শরীিখতর ও 

সংগঠখনর নীরতমালা অনুিািী হখত পাখর, অেি র্. আইমাখনর নাখিি আপনাখির 

কাখি োকা সখেও আপনারা তাাঁর সখঙ্গ পরামশত থতা িূখরর কো, িযাপারিা 

একিার তাাঁখক জানাখলনও না?  

# শরীিত িা সংগঠন রক আপনাখিরখক এমনিাই রনখিতশনা রিখিখি?!!  

# সম্পকতখচ্ছি এিং িাইিাত ভঙ্গ রক এভাখিই করখত হি?!!  

# আপনাখির এই কাজ আর আমাখির সকখলর রনকি রনরেত িাগিািীর কাখজর 

মাখে তাহখল আর রক পােতকয রইখলা?!!  

রনখজখির অিস্থাখনর নড়িখড় িশা ও রভরত্তহীনতা থিাোর জনয েুি থিরশ না, এ 

কখিকরি প্রখশ্নর উত্তর রনখি আপনারা রিিা করুন!  

সামখন আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাি রদ্বতীি সাক্ষয-প্রমাণ রনখি আখলািনা হখি। 

থসোখন আমাখক এিং আখরা কতক িিুখক উখদ্দশয কখর শাইে আিুল োখির 

রহ.-এর রনখনাক্ত উরক্ত রনখি আখলািনা করি, ইনশা আল্লাহ। 

“িরি শাইে হাকীমলু উম্মত হারফজাহুল্লাহ সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধািখক প্রতযােযান 

কখরন এিং শাখম আল-কাখিিা পনুগতঠখনর রনখিতশ আখস, তাহখল প্রখিাজখন আরম 

ষািরি রকংিা সত্তররি ঘাাঁরি গঠন করখিা।” 

সম্মারনত পাঠক! থস পিতি অখপক্ষাি োকুন।  



 

 

 الحمد هلل وكفى الصالة والسالم على عباده الذين اصطفى وبعد

হিতীে আসর: (২) 

[আজখকর আসখর সাক্ষয-প্রমাখণর রদ্বতীিরি রনখি আখলািনা করা হখি।] 

✍আরম এই রসররখজর প্রেম আখলািনারি শুরু কখররিলাম, শাইে আিু আব্দুল্লাহ 

আশ-শামী (আব্দুর রহমান আত্তুন)-এর িক্তখিযর থশষ রিখকর একরি িাকয রিখি। 

িার েণ্ডন ইরতপখূিত অরতিারহত হখিখি। আর তা হখলা—“পখূিতর আখলািনার 

উপর রভরত্ত কখর আমরা িলখত পারর, আমরা িাইিাত এিং প্ররতশ্রুরত থকানিাই 

ভঙ্গ করররন। আমরা শরিী ও সাংগঠরনক নীরতমালা অনিুািী পে িলরি।”  

আমার এ পন্থা গ্রহখণর কারণ হখলা: িারতল েণ্ডন ও সংশি রনরসন রনখি থি সমস্ত 

আখলম থলোখলরে কখরন, তারা এমনরিই কখর োখকন। অেতাৎ প্রেখমই 

প্ররতপক্ষখক তার িক্তিয রিখিই ঘাখিল কখরন। তার িক্তখিযর মধযকার পারস্পররক 

রিখরাধ উরঠখি রনখি এখস িক্তখিযর থগাড়া থকখি থিন। এরপর প্রখিাজন অনুপাখত 

রিখিষখণ হাত থিন ও সরিস্তাখর েণ্ডন কখরন।  

আজ শাইে আত্তুখনর পূখিতাক্ত িক্তখিযর অসারতা প্রমাখণর জনয আমরা সাক্ষয-

প্রমাখণর রদ্বতীিরি উখল্লে করখিা।  

২. 

সম্মারনত পাঠক! আপনাখক অিশযই জানখত হখি, জািহাতু ফাতরহশ-শাম গঠখনর 

অল্প রকিুরিন পখরই শাইে আইমান হারফজাহুল্লাহ'র প্রেম রিরঠরি আখস। প্রেমরিন 

থেখকই রতরন এ রসদ্ধািখক প্রতযাহার করখত িখলন এিং জািহাতু ফাতরহশ-শাম 

গঠখনর থঘাষণা-পূিত অিস্থা িহাল রােখত িখলন। রতরন স্পষ্ট কখর িখল থিন- িা 

ঘখিখি, তা আমীখরর রিখরারধতা ও অিাধযতা। 

শাইে আত্তুন অরনিািত কারখণই তার িক্তখিয শাইে আইমান হারফজাহুল্লাহ-এর এ 

রিরঠর প্ররত ইরঙ্গত কখরন। রকন্তু রিরঠখত থি তাখির এই কাজখক অিাধযতা িলা 

হখিখি, থস কো থিমালুম থিখপ িান।  



 

 

শাইে আত্তুখনর থগাপন করা ওই রিরঠর আখরা রকিু রিষি রিল এ রকম থি, 

হাকীমুল উম্মত শাইে আইমান হারফজাহুল্লাহ ওই রিরঠখত স্পষ্ট িখল রিখিখিন, 

সংগঠখনর থিখকান শাো রিরচ্ছন্ন হিার রিষিরি সংগঠখনর শূরা সিসযখির মাখে 

আখলািনা সাখপক্ষ রিষি। থকন্দ্রীি আমীখররও এ রিষখি একক ক্ষমতা িখল 

রসদ্ধাি থনওিার অরধকার থনই, নাখিখি আমীখরর ক্ষমতা িখল রসদ্ধাি থনওিা 

থতা আখরা িূখরর কো। িরং রিষিরি একািই আহখল শুরাখির আখলািনা সাখপক্ষ 

একরি রিষি। (এই রিল রিরঠর িক্তিয।) 

এোখন একরি রিষি িখল রারে, শাইে আত্তুন িরি ওই রিরঠরির কো উখল্লে না 

করখতন, রিরঠখত উখল্লরেত রকিু রিস্তাররত আকাখর আখলারিত রিষি প্রকাশ না 

করখতন এিং অপর রকিু গুরুত্বপূণত রিষি থগাপন না করখতন, তাহখল আরম 

রকিুখতই ওই রিরঠর আখলািনা আনতাম না। রকন্তু রতরনই প্রেম ওই রিরঠর কো 

প্রকাশ কখরন। ফখল এ রিষখি িাস্তিতা িতিুকু জারন, থস সম্পখকত রকিু িলা 

জরুরর হখি পখড়।  

# শাইে আত্তুন হাকীমুল উম্মত শাইে আইমান হারফজাহুল্লাহ'র রিিৃরতর জিাখি 

গুরুত্বপূণত আখরা থি রিষিরি উখল্লে কখরন রন এিং িা উখল্লে করা ও প্রকাশ করা 

অরত জরুরী, তা হখলা— 

শাইে আিুল োখির (তাকাব্বালাহুল্লাহ্) শাইে আইমান হারফজাহুল্লাহ-এর রিরঠ 

পািার পর সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধািখক সমেতন িা শুখভচ্ছা জানাখনা থেখক রিরত 

থেখকখিন। কারণ, শাইে আইমান হারফজাহুল্লাহ তাখত সাংগঠরনক রসদ্ধাি িাখনর 

ক্ষমতা সংক্রাি নীরতমালা উখল্লে কখর িখলখিন থি, আহখল শুরা িাড়া অনয 

কাখরা এ রিষখি রসদ্ধাি থিিার ক্ষমতা থনই। ফখল থশে আিুল োখির তাাঁর 

সােীখিরখক এিং িারাই সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধাি ও তা িলিৎ োকার িযাপাখর 

রজজ্ঞাসা করখতন, তাখিরখক রতরন িলখতন—"এই রিষখি আমার রকিু িলার 

ক্ষমতা থনই।" এমনরক হাইআতু তাহরীর আশ-শাম গঠখনর পর একিার িেন 

আরম এিং আখরা কখিকজন উনাখক রজজ্ঞাসা করলাম, রতরন এই রসদ্ধািখক 

শুখভচ্ছা জানাখিন রকনা? তেখনা রতরন জিাখি সুস্পষ্ট ভাষাি আমাখিরখক 

িখলরিখলন থি, "এই রিষখি আমার রকিু িলার ক্ষমতা থনই। শুখভচ্ছা জানাখনা 



 

 

রকংিা না জানাখনা এিা হাকীমুল উম্মত হারফজাহুল্লাহ-এর িযাপার।" এ রনখি 

অখনকরিন আখগর একরি অরর্ও রিপ রখিখি।  

হাইআখতর একজন িড় মাখপর আইন রিখশষজ্ঞও আমাখক অনুরূপ িখলখিন। 

তািাড়া শাইে আিুল োখিখরর এই অিস্থাখনর কো থোি উনার কাি থেখকই 

একারধক থলাক থজখনখিন। 

থকন্দ্রীি থনতৃখত্বর রিক-রনখিতশনার আগ পিতি শাইে আিলু োখিখরর 

সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধাখির িযাপাখর রনরি অিস্থান ও শুখভচ্ছা জানাখনা থেখক 

রিরত োকার রিষিিা জানার পখর; এিার আসুন আমরা থিরে থি, ওই রিরঠ 

আসার পর সম্পকতখচ্ছখির প্রখশ্ন আমীরখির অিস্থান রক িাাঁড়াি:— 

✅ সংগঠখনর থকন্দ্রীি আমীর র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ 

সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধাি প্রতযােযান কখরখিন। 

✅ সংগঠখনর প্রেম নাখিখি আমীর শাইে আিুল োখির রহ. র্. আইমান আল 

জাওিারহরীর রনখিতশনা িাড়া রসদ্ধাি গ্রহণ করা থেখক রিরত থেখকখিন।  

✅ রদ্বতীি নাখিখি আমীর রসদ্ধাি প্রতযােযান কখরখিন। 

✅ তৃতীি নাখিখি আমীর রসদ্ধাি প্রতযােযান কখরখিন।  

শাইে আত্তুন থকন্দ্রীি আমীর, প্রেম নাখিখি আমীর ও রদ্বতীি নাখিখি আমীখরর 

এই অিস্থাখনর কো তার িক্তখিয স্বীকার করখলও শাইে আিুল োখির রহ.-এর 

অিস্থানখক রতরন থগাপন কখরখিন। অেি তা আরম রনখজ শুখনরি এিং আমাখির 

অখনক ভাইও শুখনখিন। আমার জানা থনই, রতরন থকন এমনরি করখলন?!! 

রিস্তাররত এ আখলািনার পর; রিখশষ কখর থকন্দ্রীি আমীর, তাাঁর রতন নাখিখির 

অিস্থান এিং তারা থকউই থি পররপূণত সম্পকতখচ্ছখির িযাপাখর ও হাইিাত 

প্ররতরষ্ঠত হিার থঘাষণার আগ পিতি এ রিষখি রকিুই জানখতন না—এ রিষিগুখলা 

জানার পর আমরা তাখিরখক থস কোই রজখজ্ঞস করখত িাই, িা ইরতপূখিত রজখজ্ঞস 

কখররি: 



 

 

# শরীিত অেিা সংগঠন আপনাখিরখক এমন কাখজরই আখিশ রিখিখি?!! 

# সম্পকতখচ্ছি এিং িাইিাত ভঙ্গ রক এভাখিই করখত হি?!!  

# আপনাখির এই কাজ এিং আমাখির সকখলর রনকি রনরেত িাগিািীর কাখজর 

মাখে তখি কী পােতকয রইল?!!  

রনখজখির অিস্থাখনর নড়িখড় িশা ও রভরত্তহীনতা থিাোর জনয েুি থিরশ না, এ 

কখিকরি প্রখশ্নর উত্তর রনখি আপনারা রিিা করুন।  

আল-কাখিিার সখঙ্গ জািহাতুন নুসরাহ'র সম্পকতখচ্ছখির িযাপাখর সাক্ষয-প্রমাখণর 

রসররজ আখলািনারি আজখকর মখতা আর সামানয একিু িখলই আরম থশষ করখিা। 

এোখন আরম থস রিষিগুখলাই তুখল ধখররি, িা একারধক সােীিখগতর উপরস্থরতখত 

আমার রনখজর সামখন ঘিখত থিখেরি। আরম িাড়া অখনযর সখঙ্গও এমন ঘিখত 

শুখনরি। থিমন- শাইে আিুল ক্বাসাম (শাইে িারক্বাভীর নাখিি) আমাখক এ 

জাতীি রকিু তেয রিখিখিন। এই আখলািনাখক আরও স্পষ্ট করার জনয আরম তা 

উখল্লে করখত িাই।  

শাইে আিুল োখির রহ.-এর সখঙ্গ এ রিষিক আমার এক আখলািনাি আরম 

তাাঁখক রজখজ্ঞস করর– িরি সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধাি প্রতযােযান মখমত হাকীমুল উম্মত 

আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ'র রনখিতশ আখস, তেন আপনার অিস্থান 

কী হখি? তেন রতরন আমাখক িখলন: “িরি হাকীমলু উম্মত সম্পকতখচ্ছখির 

রসদ্ধািখক প্রতযােযান কখরন এিং শাখম আল-কাখিিার পনুগতঠখনর রনখিতশ আখস, 

তাহখল আরম থস রনখিতশ পালন কখর ষািরি ঘাাঁরি গঠন করি।”  

আর শাইে ক্বাসামখক িখলন: “ আরম সত্তররি ঘাাঁরি গঠন করি।” 

 

******************** 

 



 

 

 الحمد هلل وكفى الصالة والسالم على عباده الذين اصطفى وبعد

তৃতীে আসর: (৩) 

[আজখকর আসখর সাক্ষয-প্রমাখণর ততৃীিরি রনখি আখলািনা করা হখি।] 

✍আল্লাহর ইচ্ছাি আজ আরম রসররখজর এই আসররি পূণত করি; এমন একরি 

িাস্তিতা তুখল ধখর, িা শাইে আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ'র রিিৃরতর 

ওপর প্রিত্ত আত্তুন সাখহখির জিাি ও িক্তিযখক রভরত্তহীন, অমলূক প্রমারণত 

করখি। কারণ, তা তাাঁর রনখজরই অনয িক্তখিযর রিখরাধী।  

৩. 

✍প্রখতযক সতযাখেষী িযরক্তখির সামখন সুস্পষ্টভাখি মূল সমসযা তুখল ধরার জনয 

এোখন থি রিষিরি অরত গুরুখত্বর সখঙ্গ উখল্লে করখত হি, তা হখলা: শাইে আিুল 

োখির, শাইে আিুল ফারাজ (আল্লাহ তা‘আলা উভখির আত্মাখক সম্মারনত 

করুন!), শাইে জাওলানী এিং শাইে আত্তুন—প্রখতযখকই রকিু সিঠখক রনখজখির 

সখঙ্গ অঙ্গীকার কখরখিন থি, “িেন সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধাি নাকি করার িযাপাখর 

র্. আইমান আি-িাওিারহরী -হারফজাহুল্লাহ'র রনখিতশ আসখি, তেন তারা থসই 

রিষখি েিণ ও আনগুতয প্রিশতন করখিন।” 

রনখন সংখক্ষখপ তার রকিু রিে তুখল ধরা হখলা: 

✅ শাইে আিুল োখির রহ. প্রসখঙ্গ থতা পূখিতই আখলািনা করা হখিখি। িরিও 

থসোখন আরও রকিু কো রখি থগখি, রকন্তু প্রখিাজন না োকার কারখণ; আমরা 

থসগুখলা উখল্লে করি না। কারণ, আমাখির উখদ্দশয থকিল সুেরভাখি শালীনতার 

সাখে প্রকৃত সতয উখন্মািন কখর থিওিা। তাই একাি প্রখিাজি িাড়া আমরা 

রিখিষখণ িাি না। 

✅ শাইে আিুল ফারাজ রহ. প্রসখঙ্গ িলখিা, জািহাতু ফাতরহশ-শাম থঘাষণার পর 

পরররস্থরত শাি করার জনয রতরন রকিু ভাইখির সখঙ্গ সিঠক কখরখিন। তাখির মাখে 

িীঘত আলাপিাররতা হখিখি। তাখির আখলািনার মাখে একরি রিষি এমন রিল থি, 



 

 

িরি হাকীমুল উম্মত আইমান হারফজাহুল্লাহ'র পক্ষ থেখক সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধাি 

প্রতযােযান করার রনখিতশ আখস, তেন আমাখির অিস্থান রক হখি? তেন সিাই 

িখলন: “ রিনা িাকয িযখি েিণ ও আনুগতয প্রিশতন করখিা।”  

শাইে আিুল ফারাজ রহ.-এর অিস্থান জানার জনয আরও একরি রিষি উখল্লে 

করা প্রখিাজন। রনহত হিার এক ঘণ্টারও কম সমি আখগ রতরন একরি মজরলখস 

রিখলন। তাখত রতরন থকন্দ্রীি থনতৃখত্বখক জানাখনা িাড়া উদ্ভূত এই সমসযা, িার 

িরুন সম্পকতখচ্ছখির প্রশ্ন এখসখি, তা থেখক উত্তরখণর রক উপাি হখত পাখর, থস 

রিষখি আখলািনার জনয সংগঠখনর থনতৃস্থানীি িযরক্তিখগতর সখঙ্গ রমরলত হন। 

থসোখনও রতরন র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহু'র রনখিতশনা আাঁকখড় 

োকার অপররহািততা িযক্ত কখরন।  

উক্ত সিঠকরি অনুরষ্ঠত হখিরিল র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ কতৃতক 

সম্পকতখচ্ছখির এমন রসদ্ধাি প্রতযােযাত হিার এিং তা গুনাহ রহখসখি আেযারিত 

হিার পর। সিঠকরি কেখনাই শাইে িারক্বাভীর নাখিি শাইে ক্বাসাখমর (রিরন ওই 

সিঠখক উপরস্থত রিখলন) সাখক্ষযর রভরত্তখত র্. আইমাখনর রনখিতশ প্রতযােযান 

করার জনয রিল না। শাইে আিুল ফারজ রহ.-এর সখঙ্গ আমার িযরক্তগত 

আলাপিাররতার সূখে আখলািয রিষখি উনার এমন অিস্থানরি আরম রনখজই জানখত 

থপখররি।  

শাইে আিুল ফারাজ রহ.-এর অিস্থান সম্পখকত পূখিত িা রকিু আখলািনা হল, তা 

থেখক প্রমারণত হি থি, উনার সম্পখকত শাইে আত্তুখনর উপস্থারপত িারি িারতল ও 

রভরত্তহীন।  

✅ শাইে জাওলানী এিং শাইে আত্তুন থি র্. আইমান হারফজাহুল্লাহ’র রনখিতশ 

পালখনর জনয রনখজখির সখঙ্গ অঙ্গীকারািদ্ধ হখিখিন, থস প্রসখঙ্গ িলখিা— 

ইরতপূখিত আরম একারধক সিঠখক শাইে আত্তুনখক এই প্রশ্নরি কখররিলাম, হাকীমুল 

উম্মত আইমান হারফজাহুল্লাহ িেন সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধাি প্রতযাহার করখত 

িলখিন, তেন আপনার অিস্থান কী হখি? তেন তার জিাখি রতরন িলখতন: 



 

 

“আমরা েিণ ও আনুগতয প্রিশতন করি”। প্ররতরি সিঠখকই অখনক ভাইখির 

উপরস্থরতখত রতরন এমনরি িখলখিন।  

✅ হাকীমুল উম্মত আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ রসদ্ধাি প্রতযােযান 

করার পর আরম শাইে জাওলানীখক রজখজ্ঞস কখররি, থহ শাইে! আপরন রক 

অখনখকর সামখন এই অঙ্গীকার কখরন রন থি, হাকীমুল উম্মত রসদ্ধাি প্রতযাহার 

করখত িলখল আপরন েিণ ও আনুগতয প্রিশতন করখিন? এেন থকাোি থসই 

েিণ ও আনুগতয?? তেন রতরন িুদ্ধখক্ষখের রিরভন্ন কলযাণ ইতযারির থিাহাই 

রিখত লাগখলন।    

র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহু'র প্ররত এই িুই শাইখের েিণ ও 

আনুগখতযর অঙ্গীকার প্রমাণ করার জনয আশা করর এতিুকুই িখেষ্ট। জিািমূলক 

এই রিনা থলোর থপিখন আমার উখদ্দশয— রিষিগুখলার রনিক প্রিার, তুচ্ছ-

তারচ্ছলয করা িা সূক্ষ্ম অপিাি থিিা নি। অেি শাইে আত্তুন তাাঁর মিিয ও 

জিািমূলক রিনার মাখে এমনরিই কখরখিন। িরং আমার উখদ্দশয হল, থিিাখক 

আমরা িাস্তি িখল জারন, অরত অল্প কোি তা তুখল ধরা। পরররস্থরত িরি 

আমাখিরখক িাধয না করত, তখি রকিুখতই আমরা এ রিষখি মুে েুলতাম না। 

ইরতপূখিত িীঘত সমি আমরা এ রিষখি িুপ রিলাম; তুলনামূলক অরধক গুরুত্বপূণত 

রিক রিখিিনা কখর। শাইে আত্তুন িরি তাাঁর মিখিয ও িক্তখিয ভুলভাল, রভরত্তহীন 

ও অমূলক রিষি না িড়াখতন, তখি এ রিষখি রকিুখতই আরম মুে েুলতাম না, 

থিমনরি ভূরমকাি উখল্লে কখররি। 

এোখন আরম তাখিরখক আখরা একরি রিষি স্মরণ কররখি রিখত িাই। তাখির এই 

রমেযা প্ররতশ্রুরত ও অপপ্রিার থি, সম্পকতখচ্ছি ও ভাঙ্গখনর এই রসদ্ধাি থকিল 

প্রিারসিতস্ব একরি িযাপার িাড়া আর রকিুই নি —এর কারখণ আমাখির ভাইখির 

অখনখকই প্রেখম তাখির এ রসদ্ধাখির প্ররত রনখজখির সমেতন িযক্ত কখরন। এরি 

তারা থিমন জাখনন, অনযরাও থতমরন জাখনন। এেন আমরা িুেখত পাররি, শাইে 

আত্তুন রনজ িক্তখিয থস সকল ভাইখির সমেতখনর কো রকভাখি িলখত পারখলন? 

সামখন প্রখিাজন মখন করখল এ রিষখি আল্লাহ িাখহন থতা রিস্তাররত রকিু িলখিা।  



 

 

✍উলামা-মাশাখিে িেন রনখজখির সখঙ্গ েিণ ও আনুগখতযর অঙ্গীকার 

কখরখিন, এ পিতাখি তাখিরখক আরম রজখজ্ঞস করখত িাই:  

# শরিী ও সাংগঠরনক অিশয পালনীি কততিয রক এই নি থি, আপনারা রনখজখির 

অঙ্গীকার পূণত কখর থকন্দ্রীি থনতৃখত্বর রনখিতশ পালন করখিন; থিমনরি শাইে আিুল 

োখির রহ. কখরখিন?!!  

# আমাখির সকখলর কাখি রনরেত িাগিািী ও আিনানীর কমতকাণ্ড এিং 

আপনাখির এই কািতকলাখপর মাখে তখি রক পােতকয রইখলা?!!  

# সম্পকতখচ্ছি এিং িাইিাত ভঙ্গ রক এভাখিই করখত হি?!!   

রনখজখির অিস্থাখনর নড়িখড় িশা ও রভরত্তহীনতা থিাোর জনয েুি থিরশ না, এ 

কখিকরি প্রখশ্নর উত্তর রনখি আপনারা রিিা করুন।  

সামখন আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাি সিতারধক গুরুত্বপূণত িতুেত সাক্ষয-প্রমাণ রনখি 

আখলািনা হখি। 

আল্লাহ িাখহন থতা তাখত আমরা তুখল ধরি, আম রিরঠপে এিং োস 

রিরঠপেগুখলাখত র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহু'র িক্তখিয স্ব-

রিখরারধতার থি িারি শাইে আত্তুন কখরখিন, তা কতিা অমূলক।  

 

************* 

 

 

 

 

 



 

 

  الحمد هلل وكفى الصالة والسالم على عباده الذين اصطفى وبعد

চতুথক আসর: 

✍আল্লাহর িাখহন থতা সম্পকতখচ্ছি ইসুযখত আজ অরত গুরুত্বপূণত একরি রিষি 

রনখি আখলািনা করি। 

রিষিরি হখলা: আল-কাখিিার থকন্দ্রীি থনতৃত্ব, র্. আইমান আি-িাওিারহরী 

হারফজাহুল্লাহ-এর পক্ষ থেখক আসা রিরভন্ন আম রিরঠপখে এ এিং সিতপ্রেম োস 

রিরঠখত শাখমর ভূরমখত রজহারি িলগুখলার প্ররত একতা ও ঐখকযর নসীহাহ্।  

আমরা থিেখত থপখিরি থি, র্. আইমান হারফজাহুল্লাহ-এর সিতখশষ রিরঠ এিং তাাঁর 

পূখিতর থকান রিরঠর মাখে থকান সিপরীতয থনই। র্. আইমান হারফজাহুল্লাহ-এর 

সিতখশষ রিরঠর জিাখি শাইে আত্তুখনর িক্তিয থেখকও রিষিরি থিাো িাি।  

এরি এমন এক িাস্তিতা, িার দ্বারা প্রমারণত হি থি, শাইে আত্তুখনর িক্তিয 

অমূলক ও রভরত্তহীন। িা আমরা অরিখরই রিখিষণ করি, ইনশা আল্লাহ। 

মূল আখলািনা শুরু করার আখগ আরম আিাখরা একরি রিষি মখন কররখি রিখত 

িাই থি, শাইে আত্তুন প্রেখম িরি এই রিরঠর কো রমরর্িাি প্রকাশ না করখতন, 

রিরঠর থি রিষিগুখলা তার মখতর অনুকূল হি, থসগুখলা থরখে অনযানয রিষি 

থগাপন না করখতন, তখি আরম রনখজ থেখক কেখনাই ওই রিরঠর কো আখলািনাি 

আনতাম না। রতরন এিং তার সােীখির কারখণই িাধয হখি আমাখিরখক এ রিষখি 

মুে েুলখত হখচ্ছ।  

িাই থহাক, আল্লাহর কাখি তাওরফক, সতয পে ও নযািরনষ্ঠা কামনা কখর মূল 

আখলািনা শুরু কররি— 

৪. 

✍সম্মারনত পাঠক! প্রেখমই আপনাখক অরত গুরুত্বপূণত এ রিষিরি জানখত হখি 

থি, র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ শাখমর ভূরমখত রজহাখির সূিনালগ্ন 



 

 

থেখকই সাধারণভাখি সকখলর কাখি থপ্রররত তাাঁর রিরভন্ন রিরঠখত মুজারহিখির 

মাখে ঐকয প্ররতষ্ঠার জনয উৎসাহ ও রনখিতশনা রিখি আসখিন। আস-সাহাি 

রমরর্িার কলযাখণ এ রিষিগুখলা আমাখির সকখলরই জানা। একইভাখি 

সম্পকতখচ্ছখির পর তাাঁর প্রেম োস রিরঠখতও তা-ই রখিখি।  

তাাঁর প্রেম োস রিরঠখত ঐকয সংক্রাি রকিু রিষি আরম পখিে আকাখর তুখল 

ধররি— 

১- র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ ঐ রিরঠখত স্পষ্টতই িণতনা কখরখিন 

থি, শাখমর ভরূমখত রজহাখির সূিনালগ্ন থেখকই রতরন মুজারহিখির মাখে ঐখকযর 

কো িখল আসখিন।  

২- রতরন রিরঠখত আখরা িণতনা কখরন থি, আম এিং োস রিরঠখত রতরন থি পদ্ধরতর 

কো িখলখিন, ওই পদ্ধরতখত সম্পকতখচ্ছি করা হখল তা মুজারহিখির ঐখকযর পখে 

িাধা হখি না।  

৩- থস পদ্ধরতরি হখলা: রসররিার অরধিাসী ও মুজারহিরা রমখল একরি পুণযমি 

ইসলামী শাসনিযিস্থা প্ররতষ্ঠা করখি, অেিা থগািা রসররিাি মুজারহিখির ঐকয 

িযাপকতা লাভ করখত হখি। (পাঠক! এই গুরুত্বপূণত পখিেরি লক্ষয করুন—"থগািা 

রসররিাি"। থকিল ইিরলি এিং তৎসংলগ্ন অঞ্চখল ঐকয হখল িখেষ্ট হখি না। 

একইভাখি সকল মুজারহিখির মাখে ঐকয প্ররতষ্ঠা করখত হখি। রকিুসংেযক 

মুজারহখির মধযকার ঐকয িখেষ্ট হখি না।)  

৪- শাইে আইমান হারফজাহুল্লাহ িণতনা কখরখিন থি, শাখমর ভূরমখত িরি পুণযমি 

ইসলামী শাসন প্ররতরষ্ঠত হি, অেিা থগািা অঞ্চখল িরি সিতাত্মক ঐকয প্ররতরষ্ঠত 

হি (খকিল ইিরলি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চখল নি, আর থকউই ওই ঐখকযর 

আহিানখক প্রতযােযান না কখর) —িাস্তখি িরি এই সি রকিু রঠকঠাকভাখি ঘখি, 

তখি আল-কাখিিার সখঙ্গ সাংগঠরনক সম্পৃক্ততা এসি রকিুর পখে িাধা হখি না।  

৫- রতরন ওই রিরঠখত আখরা িণতনা কখরন থি, থগািা শাম-অঞ্চখল (খকিল ইিরলি 

ও তৎসংলগ্ন অঞ্চখল নি) এমন একরি পূণযমি ইসলামী শাসনিযিস্থা অেিা 

সিতাত্মক ঐকয প্ররতরষ্ঠত হিার আখগ সংগঠখনর সখঙ্গ সম্পকতখচ্ছি থকাখনাভাখিই 



 

 

গ্রহণখিাগয হখি না। িরি তা করা হি, তখি থসিা হখি আমীখরর আখিশ ও 

রনখিতশনা রিরুদ্ধ কাজ। আর তা হখি আমীখরর অিাধযতা। র্. আইমান আি-

িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ এভাখিই সম্পকতখচ্ছি এিং জািহাতু ফাতরহশ-শাম-এর 

থঘাষণাখক অিাধযতা িখল আেযারিত কখরখিন।  

৬- র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ আখরা িণতনা কখরন থি, সংগঠখনর 

থি থকান শাোর সম্পকতখচ্ছখির রসদ্ধাি থকন্দ্রীি আমীখরর হাখতই থনই, নাখিখি 

আমীখরর হাখত োকার থতা প্রশ্নই আখস না। িরং এরি িযরক্তসীমা-উধ্বত আহখল 

শুরার আখলািনা সাখপক্ষ রিষি।  

✍এই রিল ওই রিরঠর রকিু িুম্বকাংশ, িা শাইে আত্তুখনর িক্তখিযর অসারতা 

প্রমাখণর জনয আরম উখল্লে করখত িাধয হখিরি। কারণ, তাাঁর িক্তখিয থিাো িাি, 

সিতখশষ রিরঠখত হাকীমুল উম্মখতর রনখিতশনা পূখিতর সাধারণ রিরঠগুখলাখত উখল্লরেত 

ঐখকযর আহ্বান ও রনখিতশনার রিপরীত। (িাস্তখি রকন্তু তা নি।)  

আল্লাহর ইচ্ছাি সংরক্ষপ্ত এই আখলািনা থেখক আমরা িুেখত পারর, র্. আইমান 

আি-িাওিারহরীর সিতখশষ রিরঠর জিাখি শাইে আত্তুখনর িক্তিয অমূলক ও 

রভরত্তহীন। আমরা এিা িুেখত পারর থি, শাইে জাওলানী এিং তার সােীখির 

কমতকাণ্ড প্রকৃতপখক্ষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, থকন্দ্রীি থনতৃখত্বর রনখিতশনার রিখরারধতা 

করা ও আমীখরর অিাধযতা িাড়া আর রকিুই নি। এ জাতীি কািতকলাপ না শরীিত 

সমরেতত, আর না সাংগঠরনকভাখি সিধ থকান পন্থা। শাইে আত্তুন রনখজও তা 

উখল্লে কখরখিন। িস্তুতঃ এসি কাজ শরীিখতর িৃরষ্টখত গুনাহ এিং 

সাংগঠরনকভাখি নীরতরিরুদ্ধ। ফখল তাখির সকখলর উরিত এ থেখক তাওিা করা।  

✍িততমান িাস্তিতা প্রমাণ কখরখি থি, এ রিষখি র্. আইমান এিং তাাঁর 

সােীিখগতর থহকমতপূণত পন্থা-ই সরঠক রিল। (আল্লাহ তা‘আলা তাখির সকলখক 

রহফাজত করুন। আমীন)   

আমরা িুেখত পারলাম, শাইে জাওলানী রনজ আমীখরর অিাধযতা কখরখিন এিং 

তাাঁর রনখিতশনা উখপক্ষা কখরখিন। রনজ আমীর কতৃতক রনখিতরশত রনধতাররত সমখির 

আখগই সম্পকত রিন্ন কখরখিন। রনজ আমীর কতৃতক রনখিতরশত পন্থা উখপক্ষা কখর 



 

 

ভুল পন্থাি সম্পকতখচ্ছি কখরখিন। িার ফখল তাখক করঠন পররণরত থভাগ করখত 

হখিখি, িা আমরা সকখলই জারন।  

আল্লাহ তা‘আলার কাখি সাহািয প্রােতনা করর। আমাখির জনয ও তাখির জনয 

পিস্খলন থেখক মুরক্ত ও সতয পখের রিশা কামনা করর। শরীিখতর মূলনীরত 

িখল—“রনধতাররত সমখির আখগ থি থকাখনা রিষখি তাড়াহুখড়া কখর, থস িঞ্চনার 

পররণরত থভাগ কখর।” 

✍এ পিতাখি আরম িলখত িাই- 

শাইে আত্তুখনর উরিত রিল, রিরঠর রিষিগুখলা প্রকাশ করার থক্ষখে নযািিান 

হওিা। হাকীমুল উম্মত আইমান হারফজাহুল্লাহ-এর ঐ রিরঠর রনখিতশনাগুখলার রকিু 

রকিু থগাপন না কখর, থসগুখলা স্পষ্টভাখি পররপূণতরূখপ প্রকাশ করা।  

তাখিরখক আরম আখরা িলখত িাই- হাকীমুল উম্মত আইমান হারফজাহুল্লাহ 

আপনাখিরখক ঐখকযর এিং রমখলরমখশ োকিার রনখিতশ রিখিখিন। শুধু তাই নি, 

িরং তার পন্থা ও উপিুক্ত সমি িখল রিখিখিন। রকন্তু আপনারা অিাধযতা কখরখিন 

এিং উনার রনখিতশ উখপক্ষা কখরখিন। এরপর রনখজখির আমীর এিং সংগঠনখকই 

রতরোর করখত আরম্ভ কখরখিন। আসখল রতরোর থতা আপনাখির রনখজখিরখকই 

করা উরিত। আর আল্লাহ তা‘আলার কাখিই সাহািয প্রােতনা করুন!  

✍থিখহতু প্রসঙ্গক্রখম অখনক কো িখল আখস, তাই আরম শাইে আত্তুখনর এ 

জাতীি ভুখলর আখরা একরি রিে তুখল ধরি। শাইে আত্তুখনর একরি িক্তিয হল—  

“আখরকিা সমসযা হখলা: আল-কাখিিার সকল শাোর পক্ষ থেখক তাখলিানখির 

রনকি "ইমামখত 'উিমা" (িড় ইমামরত) সংক্রাি শাইে আইমাখনর িাইিাখতর 

রিষিরি। এিা এমন একিা রিষি, িার সম্পখকত আমরা রকিুই জারন না। কাখজই এ 

রনখি অরধক আখলািনার রকিু থনই।” 

✍িাস্তরিকপখক্ষ আরম শাইে আত্তুখনর এমন কাজ ও িক্তিয শুখন হতিাক হখি 

রগখিরি, থিমরনভাখি আখগর ইসুযখত তাাঁর িক্তিয শুখন হতিাক হখিরি। রক কারখণ 

শুনুন—  



 

 

শাইে আত্তুন ভাখলা কখরই জানখতন থি, র্. আইমান আি-িাওিারহরী 

হারফজাহুল্লাহ তাাঁর পূখিতর রিরঠগুখলাখত এ প্রখশ্নর সমাধান রিখিরিখলন। সংখক্ষখপ 

তার একরি প্রমাণ রনন— 

✍শাইে আিুল োখির রহ. একিার আমাখক র্াকখলন। হাকীমুল উম্মত আইমান 

হারফজাহুল্লাহ-এর পূখিতর রিরঠগুখলা রনখি িীঘত আখলািনার পর রতরন আমাখক 

একরি থনাি রিখলন। িলখলন, থনািরিখত তাাঁর প্ররত হাকীমুল উম্মত আইমান 

হারফজাহুল্লাহ-এর রিরঠর একরি অংশ রখিখি। অংশরিখত আমীরুল মু’রমনীন থমাল্লা 

উমর এিং থমাল্লা আেতার ররহমাহুমুল্লাহখক তানিীখমর পক্ষ থেখক আম িা 

সাধারণ িাইিাত থিিা সম্পখকত রজজ্ঞাসার উত্তর রখিখি।  

মূল ঘিনা হখলা: আমরা শাইে আিুল োখির রহ-এর কাখি আখিিন কখররিলাম, 

থিন রতরন এ রিষখি জানখত থিখি পে রলখেন। রতরন তা কখররিখলন এিং তার 

জিািও এখসরিল।  

িাই থহাক, শাইে আিুল োখির রহ. তেন আমাখক িলখলন, ওই জিাখির একরি 

করপ রতরন শাইে আত্তুনখক রিখিরিখলন। 

আমার জানা থনই, থকন শাইে আত্তুন এ রিষিরি রনখি পুনরাি জল থঘালা করখত 

িাখচ্ছন?! শাইে আইমান থি এ সংক্রাি প্রখশ্নর জিাি রিখিখিন, থসিা উখল্লে না 

কখর থকন রতরন এ রিষিিা উঠাখলন?! 

আজ এতিুকুখতই ক্ষাি কররি, ইনশা আল্লাহ...  

✍উপখরাক্ত আখলািনার পর আরম তাখিরখক রজখজ্ঞস করখত িাই— 

# শরীিত অেিা সংগঠন আপনাখিরখক এমন কাখজরই আখিশ রিখিখি?!! নারক 

তা স্পষ্ট অিাধযতা এিং সাংগঠরনক নীরত িরহভূতত কমতকাণ্ড, িার কারখণ তা থেখক 

আপনাখির সকখলর তওিা করা উরিত?!!  

# আপনাখির এখহন কমতকাণ্ড রক নীরতসম্মত পন্থাি সম্পকতখচ্ছি এিং িাইিাত 

ভখঙ্গর প্ররক্রিা? না এক গুরু িারিত্ব থেখক িাাঁিার কূিখকৌশল?!! 



 

 

# আপনাখির এিং িাগিািী ও আিনানীর কমতকাখণ্ডর মাখে থকান ফারাক 

(পােতকয) আখি রক?!!  

সামখন আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাি পঞ্চম সাক্ষয-প্রমাণ রনখি আখলািনা হখি। 

থসোখন থোি শাইে আত্তুখনর পূখিতকার িক্তিয রিখি উনার িততমান িক্তিযখক 

রভরত্তহীন প্রমাণ করা হখি, ইনশাআল্লাহ। 

 

************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الحمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى وبعد

ূঞ্চম আসর: (৫) 

এরি আল-কাখিিার সখঙ্গ জািহাতুন নুসরাহ (জািহাতু ফাতরহশ-শাম)-এর 

সম্পকতখচ্ছি রিষিক সাক্ষয-প্রমাখণর পঞ্চম পিত। রসররখজর এরিই সিতখশষ সংিুরক্ত। 

এোখন গুরুত্বপূণত িু’রি মাসআলা রনখি আখলািনা করি, ইনশাআল্লাহ। 

মাসআলা িু’রিখত রখিখি র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ-এর সিতখশষ 

রিিৃরতর জিাখি শাইে আত্তুখনর িক্তখিযর েণ্ডন। সিখশখষ পরররশখষ্ট আল্লাহর 

সন্তুরষ্টর জনয উপখিশমূলক রকিু কো িখল আখলািনার ইরত িানখিা।  

✍আল্লাহর কাখি তাওরফক, সাহািয ও সরঠক পখের রিশা কামনা কখর মূল 

আখলািনা শুরু কররি— 

৫. 

প্রথম মাসআলা: 

ইরতপূখিত শাইে আব্দুর রহীম আত্তুন তার রিরভন্ন রলেনীখত ও অরর্ও িক্তখিয এিং 

িকখশা ও সাক্ষাৎকাখর তানজীম আল-কাখিিার সখঙ্গ সম্পৃক্ততার গুরুত্ব, 

িাইিাখতর তাৎপিত, তা রক্ষা করার আিশযকতা এিং তা ভঙ্গ করার রনরষদ্ধতা 

ইতযারি গুরুত্বপূণত রিষখি েুি থিরশ আখলািনা কখরখিন। আজ তার থস 

আখলািনাগুখলাই র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ-এর সিতখশষ 

রিিৃরতর জিাখি তার িক্তিয ও থস িক্তখিযর থিৌরক্তকতাখক প্রশ্নরিদ্ধ কখর তুখলখি। 

রিষিরি শাখমর রণাঙ্গখন অিস্থানরত সখিতন মুজারহিীন এিং রিখিষকখির কাখি 

সুস্পষ্ট। এর অসংেয উিাহরণ রখিখি। আসুন! থতমরন রকিু উিাহরখণর রিখক 

আমরা িৃরষ্টপাত করর।  

প্রেম উিাহরণ: আল-মানার রমরর্িার সাক্ষাৎকাখর শাইে আত্তুন িখলন- 



 

 

“তানিীম আল-কাখিিার সখঙ্গ আমাখির সম্পৃক্ততা িাস্তরিকপখক্ষ এ 

জামা'আতরির পতাকাতখল আল্লাহর রাস্তাি রজহাখির জনয শরীিতসম্মত একরি 

িাইিাখতর প্ররতফলন ও িাস্তিািন, িা রক্ষা করা আমরা অিশযপালনীি কততিয 

িখল মখন করর। এরিখক আমরা একক িল-শরক্তর অধীখন আল্লাহর রাস্তাি 

রজহাখির অংশ মখন করর। এই হল আমাখির প্রেম কো।  

রদ্বতীিত: রনষ্ঠার সখঙ্গ আমরা আমাখির ধমতীি গখিষণার উপর রভরত্ত কখর িলখত 

িাই, আমাখির এই সম্পৃক্ততা আমাখির জনয এিং থগািা রসররিািাসীর জনয 

িযাপক পররসখর সিতমি শরিী কলযাণ এিং রাজননরতক স্বােতখক রনরিত করখি। 

কারণ, আল্লাহ তা‘আলা আমাখিরখক একতািদ্ধ োকখত রনখিতশ রিখিখিন।  

তািাড়া আমাখির শত্রু থিোখন সিরশ্বক রিনযাসখক সামখন থরখে আমাখির রিরুখদ্ধ 

িুদ্ধ করখি, থসোখন রকরূখপ আমরা অনযানয ভূেখণ্ড অরভন্ন শত্রুর রিরুখদ্ধ িুদ্ধরত 

আমাখির অনযানয মুজারহি ভাইখির সখঙ্গ নূনযতম থিাগাখিাগরি পিতি রােখিা না। 

ইরান থিমরনভাখি ইখিখমখন আমাখির রিরুখদ্ধ িুদ্ধ করখি, একইভাখি ইরাখক, 

থলিানখন এিং শাখমও তারা আমাখির প্ররতপক্ষ। আখমররকাও অনুরূপ। অতএি 

থিাো থগল, আমাখির শত্রু থকিল িাশার আল আসাি এিং তার িারহনীর 

থভতখরই সীমািদ্ধ না।  

আমরা এই কো িহুিার িখলরি থি, আল-কাখিিা মূলত: একরি সংগঠন, থিরিখক 

আমরা অনুসরণ কররি। আমরা শতারধকিার একোও িখলরি এিং আমাখির পূখিত 

শাইে র্. আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহও িখলখিন: “রসররিািাসী িরি 

তাখির আখোলনখক রনখি অগ্রসর হখি একরি ইসলামী রাষ্ট্র অেিা ইসলামী 

শাসনিযিস্থা প্ররতষ্ঠার পিতাখি থপৌাঁখি থিখত সক্ষম হি, তখি আমরা এিং আমাখির 

সংগঠন কেখনাই শরীিত শারসত, আহখল শুরা কতৃতক রনিরিত, ইনসাফপূণত 

ইসলামী রাষ্ট্র এিং ইসলামী শাসনিযিস্থা প্ররতষ্ঠার থক্ষখে রসররিািাসীর ঐকযিদ্ধ 

একক প্ল্যািফমত থেখক রপরিখি োকি না।” র্. আইমান আি-িাওিারহরী 

হারফজাহুল্লাহখক আমরা রনখজরাও এ কোরি অসংেযিার ও িারংিার িখলরি।  



 

 

আমাখির থকউ এিা থভখি োকখত পাখর থি, রাষ্ট্র প্ররতষ্ঠার পিতাখি থপৌাঁখি থগখল 

জািহাতুন নুসরা নামক সংগঠখনর রাখষ্ট্রর সখঙ্গ একাকার হখি িািার থি কো রিল, 

তা আল-কাখিিার সখঙ্গ আমাখির সম্পকতখচ্ছখির থঘাষণা রহখসখি ধততিয হখি, তার 

িুরে সমি হখি থগখি! রকন্তু আমরা িলি, এেন পিতি থস পিতাখি আমরা থপৌাঁিাখত 

পাখররন। 

রিরভন্ন গ্রুপ, িারা এ রিষখি পীড়াপীরড় কখর, আমরা তাখিরখক জারনখি রিখিরি 

থি, আমরা এ পিতাখি আল-কাখিিার সখঙ্গ সম্পকতখচ্ছখির থভতর শরীিতসম্মত 

থকান কলযাণ থিরে না। তাখির সখঙ্গ আমাখির সম্পৃক্ততা থকিল স্বােতগত ও 

স্ট্রযাখিরজক নি, থিমনিা অখনখকই মখন কখর োখকন। িরং এরি একরি শরিী 

সম্পকত। অেতাৎ আমরা রিশ্বাস করর, এ সম্পকত ও তাখিরখক থিিা আমাখির 

িাইিাত রক্ষা করা অিশয পালনীি কততিয, শরীিখতর পররভাষাি িা ওিারজি।  

আমরা কেখনাই মখন করর না থি, আল-কাখিিাখক থিিা আমাখির িাইিাত 

রসররিািাসীর কলযাণ ও তাখির আখোলখনর সখঙ্গ সাংঘরষতক এিং রসররিা ও 

রসররিার িাইখর থগািা মুসরলম উম্মখতর স্বােতরিখরাধী।  

ধখর থনই, আমরা আল-কাখিিার সখঙ্গ সম্পকতখচ্ছি করলাম, তাহখল রক 

আখমররকা আমাখিরখক থিখড় থিখি? আমাখির িযাপাখর তার িৃরষ্টভরঙ্গ পাখল্ট 

থফলখি?? কেখনাই নি। আল্লাহ সুিহানাহু ওিা তা'আলা িখলন— 
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অেত: “ইিাহুিী ও খ্রীষ্টানরা কেনই আপনার প্ররত সন্তুষ্ট হখি না, থি পিতি না 

আপরন তাখির ধখমতর অনুসরণ কখরন।” [সূরা িাকারাহ (২): ১২০] 

(রমসখরর থপ্ররসখর্ে) মুহাম্মাি মুররস, রতরন থতা আল-কাখিিার থকউ রিখলন না। 

িহু রিষখি রতরন নমনীিতা ও নতজানু নীরতর আেি রনখিরিখলন। অখনক িাড় 

রিখিরিখলন। তিুও থতা শত্রুখির ষড়িখির রশকার হখি পিিুযত হন। 

(ইরাখকর থপ্ররসখর্ে) সাদ্দাম থহাসাইন, রতরনও থতা আল-কাখিিার থকউ রিখলন 

না। এরপরও িেন আখমররকার থিোখনা পখে িলখত অস্বীকৃরত জানাখলন, তেন 



 

 

আখমররকা তার নাখম রিরভন্ন রমেযা অজুহাত িাাঁড় করাি। অতঃপর তাখক 

ক্ষমতািুযত কখর ধ্বংস কখর থিি। 

এসি িলার উখদ্দশয হখলা: এ রিষিিা থিন আমরা িুখে িাই থি, আল-কাখিিার 

সখঙ্গ আমাখির সম্পৃক্ততা মূলত: আমাখির জনয অিশয পালনীি একরি 

শরীিতসম্মত িাইিাত। এরপর আমরা িেন রাষ্ট্র প্ররতষ্ঠা অেিা ইসলামী 

শাসনিযিস্থা প্ররতষ্ঠার পিতাখি উপনীত হখত সক্ষম হি, তেন স্বাভারিকভাখিই 

সকল িল-উপিল িলীি সীমািদ্ধতার ঊখধ্বতর একরি রিষি তো রাখষ্ট্রর সখঙ্গ 

একাকার হখি িাখি। এমনরিই শাইে উসামা রহ. িখলখিন। রতরন িখলন- “রাষ্ট্রীি 

স্বাখেতর প্রাধানয োকখি িলীি স্বাখেতর ওপর। থগািা উম্মাহ'র স্বাখেতর প্রাধানয 

োকখি রাষ্ট্রীি স্বাখেতর ওপর।” 

থিসি িল আমাখির কাখি সম্পকতখচ্ছখির আখিিন কখরখি, তাখিরখক আমরা 

অখনক িুরেখিরি থি, আমরা এমন এক পিতাখি আরি, এ-ই অিস্থাি সম্পকতখচ্ছখির 

থকান শরীিতসম্মত কারণ থিরে না।  

এত সি রকিুর পখরও থকন আল-কাখিিা এিং তাখির সখঙ্গ আমাখির সম্পৃক্ততা 

রনখি এত থিাঁিাখমরি? আমরাই আল-কাখিিা। জািহাতুন নুসরা-ই আল-কাখিিা। 

এরি আিজতারতক সংগঠন আল-কাখিিার একরি শাো। আর আল্লাহর ইচ্ছাি 

আমাখির িাোর সূিনালগ্ন থেখকই আমরা শাখমর ভূরমখত স্বজারত আহখল সুন্নাহ 

ওিাল জামাআখতর পখক্ষ প্ররতখরাধ গখড় তুলখত রপিপা হই রন। আল্লাহর অনুগ্রখহ 

জািহাতুন নুসরাহ শাখমর ভূরমখত আহলুস সুন্নাহ ওিাল জামাআখতর একরি 

শরক্তশালী সামররক প্ল্যািফমত। তারা িুদ্ধ পরররস্থরতখত িতিুকু পারা িাি পারন, 

রিিুযৎ, আিা, মিিা রিতরণ ইতযারি নানামূেী থসিা এ এই ভূেখণ্ডর জনগণখক 

রিখি আসখি। 

আিালখত, রিিার-ফিসালার মজরলসগুখলাখত িোসম্ভি মানুখষর সু-রিিার প্রারপ্ত 

রনরিত করখি। রিরভন্ন সামররক সংগঠন, থসিামূলক সামারজক সংগঠখনর সখঙ্গ 

রমখল উন্নিনমূলক কাখজ অংশগ্রহণ করখি। আর এ সিই আল-কাখিিার মানহাজ 

িা কমতপন্থা। তাহখল থকন আল-কাখিিার সখঙ্গ সম্পকতখচ্ছখির জনয আমাখির উপর 



 

 

এত িাপ সৃরষ্ট? আমরা তাখির সখঙ্গ সম্পৃক্ততা পররহার করর রকংিা না করর —

আমাখির কমতপন্থা থতা একই োকখি।  

এ পিতাখি আমরা তুরে, কাতাখরর সিষরিক সহখিারগতাি পররিারলত এিং 

লরজরিক সাখপাখিতর্ ও আিরশতকভাখি সমেতনপুষ্ট রিরভন্ন গ্রুপখক িলি — িারা 

অরত সম্প্ররত রনখজরা একরি থজাি গঠন কখরখি — আপনারা থকন আমাখির 

থেখক প্ররতখশাধ রনখত িাখচ্ছন? আল-কাখিিার সখঙ্গ আমাখির সম্পকৃ্ততাখক থকন 

িাাঁকা থিাখে থিেখিন, অেি এই সম্পকত আমাখিরখক গরিতত কখরখি?! থকন 

আমাখির িযাপাখর আপনাখির এই অিস্থান, অেি আপনারা রনখজরাই রিরভন্ন 

রাখষ্ট্রর সখঙ্গ সম্পকত রােখিন? তাখির ইখেরলখজি এখজরির সখঙ্গ আপনারা 

থিাগাখিাগ করখিন। তাখির প্রিুরক্ত িযিহার করখিন। অেি আপনারা ভালভাখিই 

জাখনন, কারা থস সমস্ত এখজরির হখি আপনাখির সখঙ্গ থিাগাখিাগ করখি? থকন 

আপনারা রনখজখির রিখক িৃরষ্টপাত না কখর আমাখিরখক থিাষ রিখচ্ছন?!” 

রদ্বতীি উিাহরণ:  اِس
ه
هُ ِللن

ه
ن
ُ
ن ِيِّ ب 

ُ
ت
 
 রলতুিারিযনাহু রলন্নাস" িা “তা মানুখষর রনকি" ل

িণতনা করখি” রশখরানাখম একরি অরর্ও িাততাি শাইে আত্তুন িখলন— 

“আইএস রনখজখির কমতপন্থা রিশুদ্ধ প্রমাখণর জনয এিং তাখির তোকরেত 

রেলাফাহ রাষ্ট্রখক রিরকখি রাোর জনয থিভাখি পাখর রমেযা ও প্রতারণার আেি 

রনখচ্ছ। রনখজখির স্বােতখক সামখন থরখে থকন্দ্রীি থনতৃখত্বর সখঙ্গ থিাগাখিাখগর 

থক্ষখে তারা িলিাতুরর কখরখি।  

র্. আইমান আি-িাওিারহরীর পক্ষ থেখক জিাি আসার আগ পিতি তাখির 

িক্তিয, িা তারা রনখজখির সিসয এিং জািহাতুন নুসরাহ'র সিসযখির মাখে প্রিার 

কখরখি, তা হখলা: তারা শাইে আইমান হারফজাহুল্লাহ-এর রসদ্ধাি আসামােই তা 

থমখন রনখি। কারণ, রতরন সকখলর আমীর। আমাখির কাখি িাগিািীর থজারাখলা 

িক্তিয রিল, শাইে উসামা তাকাব্বালাহুল্লাহ-এর িাইিাখত রতরন আিদ্ধ। তাাঁর 

শাহািাখতর পর শাইে আইমান হারফজাহুল্লাহ-এর হাখত িাইিাত নিািন কখর পে 

পাঠান। আর এরই ওপর শাইে জাওলানী ও তার িারহনী িাগিািীখক িাইিাত 

প্রিান কখর। এরপর আইএস রনখজর সসনযখির মাখে "আমীর রনখিতশ কখরখিন, 

আর সসনয তা প্রতযােযান কখরখি" এ রকম একরি সংশি প্রিার কখর। জািহাতুন 



 

 

নুসরার থনতৃিৃখের রিরুখদ্ধ আমীখরর আখিশ অমাখনযর অপিাি প্রিার কখর। 

এসখির থপিখন তাখির হীন উখদ্দশয হখলা— জািহাতুন নুসরার হাখত োকা 

সম্পি ও অস্ত্রারির অনযাি লুন্ঠনখক সিধতা থিিা।  

সিতপ্রেম তারা সতয-রমেযার পরীক্ষার মুখোমুরে হি, িেন র্. আইমান আি-

িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ এই মখমত প্রেম রিরঠ থপ্ররণ কখরন থি, "িূড়াি রসদ্ধাি 

িাই থহাক, পরররস্থরত থিন শাি োখক"। আইএস ওই রিরঠখত পরররস্থরত শাখির 

রনখিতশ সংক্রাি অংশ থগাপন কখর থিাোখত িাি থি, এমন থকাখনা রনখিতখশর 

িযাপাখর তারা অিগত নি। িাখত কখর তারা জািহাতুন নুসরার প্রাণ ও সম্পখির 

িযাপাখর সীমালংঘন িারলখি থিখত পাখর।   

এরপখর িেন িূড়াি ফিসালা সংিরলত পে আখস, তেন তারা রদ্বতীিিার থস পে 

থগাপন কখর। আর রনখজখির পক্ষ থেখক একরি অভযিরীণ রিিৃরত প্রকাশ কখর, 

িার দ্বারা থিাো িাি; তারা থকান রিরঠর িযাপাখর অিগত নি এিং তা অস্বীকার 

কখর। 

এরপখর তারা প্রিার কখর, থকন্দ্রীি থনতৃখত্বর কাখি তাখির থিিা িাইিাত রক্ষা করা 

আিশযক না। তা শুধুই একরি অরফরশিাল িযাপার। এ কাখজর মাধযখম তারা 

থকখন্দ্রর সিতখশষ রসদ্ধাি প্রতযােযাখনর পে সুগম কখর। এরই সখঙ্গ আম এিং োস 

মজরলখস মুজারহি থনতৃিৃখের আকীিা ও মানহাজ সম্পখকত অপিাি ও রমেযািার 

িারলখি থিখত োখক।  

পাঠক! আপনারা তাখির মেুপাখের অরফরশিাল িক্তিয শুনখলই স্পষ্ট িুেখত 

পারখিন থি, তারা থকিল শাইে আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ-এর রনখিতশ 

অমানয করার জনয রক রক পন্থার আেি রনখিখি?” 

তৃতীি উিাহরণ: শাইে আত্তুন মুিাহালাি (এক পক্ষ আখরক পক্ষখক অরভশাপ 

রিখি সতয উখন্মািখনর শরীিতসম্মত একরি রিখশষ পন্থা) িখলন:—  

“আরম আপনার [খকউ একজন] সখঙ্গ এই মখমত মুিাহালা কররি থি, আমরা শাইে 

আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহখক ফিসালাকারী এিং রিিারক থমখন রনখি 

আমাখির সমসযা তাাঁর কাখি উত্থাপন কখররি। আপনাখির উপিুতপরর িক্তখিয আমরা 



 

 

রনরিত হখিরি, আপনারাও তাাঁর রসদ্ধাখির প্ররত সন্তুষ্ট। আপনাখির থভতর িারা 

সম্মরত প্রকাশ কখরখিন, তাখির মাখে আখিন—আিু িকর িাগিািী, তার নাখিি 

আমিারী, আপরন, আইন রিশারি আি ু িকর আল-কাহতানী ও আইন রিশারি 

আিু আনাস আল-ইরাকী প্রমুে িযরক্তিগতসহ আখরা অখনখকই।”  

“আরম আপনার সখঙ্গ এই মখমত মুিাহালা কররি থি, আপনারা আপনাখির কমতপন্থা 

রিশুদ্ধ প্রমাণ করার জনয রমেযা ও প্রতারণার আেি রনখিখিন। আপনারা মুজারহি 

থনতৃিৃখের আকীিা ও মানহাখজর িযাপাখর রমেযািার কখরখিন ও অপিাি 

ররিখিখিন, িাখির শীখষত রখিখিন শাইে আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ। 

আিু িকর িাগিািী শাইে আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ-এর রসদ্ধাি 

সম্বরলত ওই রিরঠখক শরীিত ও মানহাখজর িৃরষ্টখকাণ থেখক ত্রুরিিুক্ত আেযারিত 

কখরখিন। আর তার পরপরই এখলা আপনার রিিৃরত, িা অনুরূপ িাগাড়ম্বখর 

ঠাসা।” 

িতেুত উিাহরণ: শাইে আত্তুন শাইে আিু িাসীর আত-তারতূসীর সখঙ্গ এক 

আলাপিাররতাি িখলন— 

“সপ্তম পখিে: সম্পকতখচ্ছখির পররভাষা। 

আমাখির এিং তানিীম আল-কাখিিার মধযকার সম্পখকতর প্রকৃরত হখলা: শাইে 

আইমান আি-িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ-এর কাখি েিণ ও আনুগখতযর উপর 

আমাখির জনয অিশযপালনীি একরি তাৎপিতপূণত িাইিাত। রজহাখির লক্ষযসমূহ 

অজতখনর উপর িাইিাত। এ িাইিাত রক্ষা করা শরীিখতর পররভাষাি আমাখির 

জনয ওিারজি। তা ভঙ্গ করা আমাখির জনয জাখিজ নি। শরীিত সমরেতত কারণ 

িযরতখরখক তা প্রতযাহার করার থকাখনা সুখিাগ আমাখির থনই। িরি শরীিখতর 

রনখিতশনা িাড়া আমরা তা প্রতযাহার করর, তখি িাইিাত প্রতযাহার এিং অঙ্গীকার 

ভঙ্গ করার মহাপাপ আমাখির উপর থিখপ িসখি। আমরা মখন করর না, আপরন 

প্রেখমই আমাখির কাখি এমনরি আশা করখিন। হযাাঁ, এতিুকু করখত পাখরন থি, 

শাইে আইমান আি-িাওিারহরীর কাখি উক্ত িাইিাত থেখক আমাখিরখক মুক্ত 

কখর থিিার জনয আখিিন রােখত পাখরন। িরি এমনরি কখরন, তিুও আমরা এখত 

শরীিতসম্মত সমখিাপখিাগী থকান কলযাণ থিরে না। থিরিন জািহাতুন নুসরাহর 



 

 

থনতৃিৃে, আহখল শুরা, আহখল ইলম ও তারলখি ইলমখির রনভতরখিাগয িযরক্তিগত 

সম্পকতখচ্ছি করাখক অরধক কলযাণকর ও সমখিাপখিাগী মখন করখিন, আরম 

রনিিতার সখঙ্গ িলখত পারর, থসরিন শাইে আইমান আি-িাওিারহরী 

হারফজাহুল্লাহ আমাখির এমন প্রিাসখক সাধুিাি জারনখি আল-কাখিিার িাইিাত 

থেখক আমাখিরখক মুক্ত কখর থিখিন। আল্লাহু আ'লাম!” 

✍শাইে আিু আিিুল্লাহ্ শামী ওরখফ আব্দুর রহীম আত্তুখনর উপখরাক্ত কখিকরি 

িক্তিযই আশা করর িখেষ্ট। িরিও এমন আরও িহু িক্তিয পাওিা িাখি।   

আমরা থিেখত পারচ্ছ শাইে আত্তুখনর উপখরাক্ত িক্তিযগুখলাই র্. আইমান আি-

িাওিারহরী হারফজাহুল্লাহ-এর সিতখশষ রিিৃরত- تكون فتنة بإذن سنقاتلكم حتى ال 

 আল্লাহর ইচ্ছাি] (সানুকারতলুকুম হাত্তা লা তাকুনা রফতনা রিইিরনল্লাহ) هللا

রফতনা রনমূতল হওিার আগ পিতি আমরা থতামাখির রিরুখদ্ধ িুদ্ধ িারলখি িাখিা]-

এর জিাখি তার রনখজর হাখত থলো কোগুখলার অসারতা প্রমাখণর জনয িখেষ্ট।  

আর উপখর আরম তাখির অরফরশিাল িক্তিযগুখলাই উদৃ্ধত কখররি। কারণ, 

এগুখলা শাইে আত্তুখনর একার পখক্ষ পালনীি নি, িরং জািহাখতর অনুগত 

প্রখতযক এমন ভাই, রিরন আল-কাখিিার কাখি প্রিত্ত িাইিাখত আিদ্ধ, থস-ও এ 

সকল রিষি পালখন িািিদ্ধ। অতএি, উপখরাক্ত িক্তিযগুখলা তাখির তৎকালীন 

িলীি অিস্থাখনর প্ররতভূ।  

এর িাইখর সাধারণ আখলািনা-সভাগুখলাখত কী আখলািনা হখিখি, তা আরম 

এোখন উখল্লে করি না। কারণ, তা অখনক িীঘত, িা আপনারা ভালভাখিই জাখনন। 

আরম আশািািী- ভরিষযখত কেখনা থসগুখলা উখল্লে করখত আরম িাধয হখিা না।  

✍উপখরাক্ত আখলািনার পর আরম শাইে আত্তুন এিং তার িাইিাত-ভঙ্গ-করা 

সহিরিৃেখক িলি—আসুন! রনখজখির মূলনীরত রিখিই আপনারা আপনাখির 

িততমান কমতকাণ্ডখক রিিার করুন। আপনাখির মূলনীরত অনুসাখরই িততমাখন 

আপনারা আমীখরর অিাধযতা কখরখিন এিং শরীিতসম্মত কারণ িযরতখরখক 

িাইিাত প্রতযাহার কখরখিন। আর তাই িাইিাত ও অঙ্গীকার ভখঙ্গর পাপ আজ 



 

 

আপনাখির মাোর উপর থিখপ িখস আখি —থিমনিা আপরন রনখজই ইরতপূখিত 

িখলরিখলন থহ শাইে আত্তুন!  

আপনাখির িততমান কািতকলাপ আপনাখির সকখলর রনোর পাে িাগিািী, 

আিনানী এিং তাখির জামাআখতর কমতকাখণ্ডর সিৃশ প্রমারণত হখিখি।   

রনখজখির অিাধযতা এিং িাইিাত-প্রতযাহারখক সিধতা থিিার জনয আপরন এরপর 

এমন িুরক্ত রনখি আখসন, িা না শরীিখতর িৃরষ্টখত গ্রহণখিাগয, না সাধারণ রিিাখর 

িুরক্তিুক্ত, আর না সাংগঠরনক নীরতমালা সমরেতত। এসি িজতখনর পাঠ থতা 

আপনারাই এক সমি আপনাখির অনুসারীখিরখক রিখিখিন। আপনারাই নীরতর 

পখক্ষ িখলখিন এিং নীরতহীনতার রিরুখদ্ধ অিস্থান রনখিখিন। আর আজ...? 

আল্লাহ তা‘আলা আমাখিরখক এিং আপনাখিরখক তাাঁর পিেনীি ও সন্তুরষ্টর পখে 

পররিারলত করুন! আল্লাহর কাখিই সাহািয প্রােতনা কররি।  

✍এ পিতাখি আরম করতপি সম্মারনত ভ্রাতা ও মহান শাইেখক িলখিা —িারা মখন 

কখরন, আমরা রফতনা িড়ারচ্ছ, ফািল সৃরষ্ট কররি, আখলািয রিষখি শরীিখতর 

লক্ষয, উখদ্দখশযর ও িারহিার রিখরারধতা কররি — 

থহ সম্মারনত ভাইখিরা এিং রপ্রি শাইেগণ!  

এই রনো-িাণী থতা আমাখির থশানার কো নি। িরং িারা একতার রজ্জুখক 

আাঁকখড় োকার পর রনখজরা প্রেখম রিভরক্ত সৃরষ্ট কখরখি, তাখির শুনিার কো। 

তারাই থতা একতার সাররখক রদ্বেরণ্ডত কখরখি। ঐখকযর সুিৃঢ় কাঠাখমাখক থভখঙ্গ 

রিখিখি। ওিারজি মখন কখরও িাইিাত ও অঙ্গীকারখক ভঙ্গ কখরখি। পূিত পরিখমর 

ষড়িখির িযাপাখর এককাখল সখিতন থেখকও আজ প্রতাররত হখিখি। এত োখমলা 

আর সংকখির কারণ থতা এগুখলাই, িার িরুন ঐখকযর সারর রিরক্ষপ্ত হখিখি, 

একতার কাঠাখমা থভখেখি। 

থহ থিাষাখরাপকারীরা! থহ ভৎতসনাকারীরা!! আল্লাহর শপে কখর আমাখক িলুন 

থতা..  



 

 

িারা িাইিাতখক আাঁকখড় থেখকখি, অঙ্গীকার রক্ষা কখর িখলখি, ঐখকযর 

কাঠাখমাখক অক্ষত থরখেখি, িারা পূিত-পরিখমর ষড়িখির দ্বারা প্রতাররত হিরন, 

িারা থোিাভীরু থনতৃিৃখের রনখিতশনা থমখন িখলখি —ঐ সমস্ত থনতৃিৃে, িাখির 

থকউ থকউ রনখজখির অঙ্গীকার পূণত কখর রিিাি রনখিখিন, থকউ থকউ অখপক্ষাি 

আখিন, িারা আল্লাহর সখঙ্গ কৃত অঙ্গীকারখক পররিততন কখরন রন, িাখিরখক 

আল্লাহ তা'আলা থহকমত ও িৃঢ়তার দ্বারা সাহািয কখরখিন—িারা এই সমস্ত 

পুণযিান িযরক্তখির রিক- রনখিতশনা উখপক্ষাকারীখির পররণাম থেখক রশক্ষা গ্রহণ 

কখর রনখজরা থস ভুখল পা থিি রন, তাখিরখক থকমন কখর রতরোর ও ভৎতসনা 

করা থিখত পাখর?  

িারা থমািারক এই িাওিাত, তার িা'িী ও আখলমখির রনষ্কলুষতা ও রনখিতারষতা 

উিঘািন কখরখি, আল্লাহর ইচ্ছাি থি িাওিাতখক আমরা রিজি ও ভূরমখত কতৃতত্ব 

প্রারপ্তর পখে এক রিরাি মাইলফলক ও রনিশতন মখন করর; অিশযই আল্লাহর উপর 

প্রাধানয রিখি নি —থকমন কখর তাখিরখক থিাষাখরাপ করা থিখত পাখর, অেি 

তারা এই িাওিাতখক, তার রনিশতনািলীখক থিখে রিকৃত হখত, তা গ্রহণকারীখির 

থিখে অপিাখির রশকার হখত?! 

থহ রনেকু ভাই! ভৎতসনা করিার আখগ আখরকিার থিখে রনন। হিখতা কাখজর 

থক্ষখে আমাখির অপারগতা এিং থলোর থক্ষখে আমাখির িাধযিাধকতা 

আপনাখির িৃরষ্টখত এিার ধরা থিখি। 

হিতীে মাসআলা : 

আমাখির শাইেগণ, থনতৃিৃে এিং ভাইখির রনখিতারষতা প্রমাণ প্রসখঙ্গ, িাখিরখক 

শাইে আত্তুখনর পক্ষ থেখক কিাক্ষ করা হখিখি, অপিাি থিিা হখিখি — 

এই মাসআলারি অরত গুরুত্বপূণত। এরিও শাইে আত্তুখনর িক্তিযখক রভরত্তহীন 

প্রমারণত কখর। কারণ, রতরন তাখির িযাপাখর এমন সি কো িখলখিন, িা থেখক 

তারা মুক্ত। থস কোর পখক্ষ থকাখনা িলীল-প্রমাণ িযরতখরখকই তাখির উপর 

অপিাি আখরাপ কখরখিন। ফখল তাখির িযাপাখর শাইে আত্তুখনর িক্তখিযর 

িযাপাখর আরিী এই প্রিাি িলা িাি, "একরিখক নষ্ট থেজুর রিখিখিন, অপররিখক 



 

 

মাখপও থহরখফর কখরখিন"। অেতাৎ থকাখনাভাখিই তাখির িযাপাখর সুরিিার 

কখরনরন।  

তাই িুঃে ভখর িলখত হি —থহ শাইে আত্তুন! থশষ পিতি আপরন এ কাজও 

করখত পারখলন!?  

✍আরম এই মাসআলাি আখলািনা িীঘত করি না। কারণ, শাইে আিুল ক্বাসাম 

হারফজাহুল্লাহ এ রিষখি েুি িমৎকার রলখেখিন। (আমাখির ভাই এিং শাইেখির 

রনখিতারষতা প্রমাখণর জনয কলম হাখত থনিাি আল্লাহ তা‘আলা তাাঁখক উত্তম 

প্ররতিান িান করুন!) তখি এোখন আরম অরতররক্ত িু’রি পখিে উখল্লে করখত 

িাই—  

প্রেম পখিে: থহ আিু আব্দুল্লাহ শামী! (আব্দুর রহীম আত্তুন)! আপরন থকন 

আমাখির শাইেখিরখক এিং আমীরখিরখক পিতি িাড়খলন না???? 

আরম এই পখিখে আপনাখক নিীরজ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওিা সাল্লাখমর রনখনাক্ত 

হািীসরি মখন কররখি রিখত িাই। মুসরলম শরীখফ রিশুদ্ধ সূখে আব্দুর রহমান ইিখন 

জুিাখির তাাঁর রপতা থেখক িণতনা কখরন, রতরন 'আউফ ইিখন মাখলক রারি. থেখক 

িণতনা কখরন, রতরন িখলন— 
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“রহমিার থগাখের এক িযরক্ত (িুদ্ধকাখল) শত্রুপক্ষীি একজনখক হতযা কখর। থস 

রনহত িযরক্তর ‘সালাি’ (রনহত িযরক্তর সাখে োকা অস্ত্র, কাপড়-থিাপড়, অেত-

করড় ও অনযানয সামগ্রীখক একখে সালাি িখল) থপখত থিখিরিল। রকন্তু োরলি রিন 

ওিালীি রারি. তাখক তা রিখত অস্বীকার কখরন। রতরন রিখলন িলপরত। আওফ 

রিন মারলক রারি. তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওিা সাল্লাম-এর রনকি 

এখস তাাঁখক েিরিা থিন। রতরন োরলি রারি.খক িলখলন, রক জখনয তুরম ওখক তার 

সালািিা রিখল না? রতরন িলখলন, ইিা রাসূলাল্লাহ, আমার কাখি পররমাণিা থিশী 

মখন হখিরিল। রতরন িলখলন, ওখক সালাি রিখি িাও। পখর োরলি আওখফর পাশ 

রিখি িারচ্ছখলন। আওফ তেন তাাঁর িাির থিখন ধখর িখলন, আরম থতামার সম্পখকত 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওিা সাল্লাম-এর রনকি িা িখলরিলাম, তা রক পূরণ 

করখত থপখররি? কোিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওিা সাল্লাম শুখন থফখলন। 

এখত তাাঁর েুি রাগ হি। রতরন িলখত োখকন, োরলি, ওখক রিও না! োরলি, ওখক 

রিও না!! থতামরা রক আমার কোর সূে ধখর আমার আমীরখির সাখে িাতা 

আিরণ করখি? থতামাখির ও তাখির উপমা থতা থসই িযরক্তর মত, িাখক উখির 

রকংিা িাগখলর পাখলর রাোল রনিুক্ত করা হখিখি। থস পশুপাল িরারচ্ছল। তারপর 

পারন পান করাখনার সমি হখল থস তাখির একিা থিৌিাচ্চার ধাখর রনখি থগল। 

পশুগুখলা থসোখন থনখম পররষ্কার পারন পান করল, আর থঘালা পারন থরখে থগল। 

এই পররষ্কার পারন হল থতামাখির ভাখগ, আর থঘালা পারন রমলল তাখির।” (সহীহ 

মুসরলম, হািীস নং- ৪৬৬৯) 

উক্ত হািীসরির উপর জািহাখতর সাখিক প্রধান আইন রিশারি জািহাখতর 

থনতৃিৃখের রনখিতারষতা প্রমাখণর জনয একরি পুরস্তকা রিনা কখরখিন। থহ শাইে 

আত্তুন! আপরন এিং আপনার সােীিগত শাইেখির িযাপাখর কলম ধরার আখগ 

একরি িার থকন এই হািীসরি মখন করখলন না। আল্লাহ তা‘আলা আমাখিরখক 

এিং আপনাখিরখক থহিাখিত িান করুন!  

রদ্বতীি পখিে: এরি হখলা প্রিার রিভাখগর ভাইখির রনখিতারষতা প্রমাণ প্রসখঙ্গ। এ 

পখিে রনখিও শাইে আিুল ক্বাসাম িমৎকার রলখেখিন রিধাি আরম িীঘত থকান 

আখলািনাি িাি না। তখি শাইে আিুল ক্বাসাখমর উখল্লে না করা একরি গুরুত্বপূণত 

রিক আরম এোখন তুখল ধরি।  



 

 

এরি এমন এক িাস্তিতা, িা প্রিার রিভাখগর ভাইখিরখক শাইে আত্তুন থি রিষখি 

অরভিুক্ত কখরখিন, থস রিষখি থেখক থি তারা মুক্ত, একো প্রমাণ কখর। (আল্লাহ 

তা‘আলা আমাখিরখক এিং আপনাখক ক্ষমা করুন!)  

িাস্তিতািা হখলা: রনজ িক্তখিয শাইে আত্তুন থি রিরঠর প্ররত ইরঙ্গত কখরখিন এিং 

থি রিরঠর কারখণ প্রিার রিভাখগর ভাইখিরখক অরভিুক্ত কখরখিন, রিরঠরি প্রিার 

রিভাখগর মাধযখম প্রিাররত হিরন। আল্লাহু আ'লাম! 

রিরঠরি থপৌাঁিার সংিাি িরড়খিখি; তা জািহাখতর হাখত আসার পর।  

শাইে আত্তুন! আপরন থতা ভাখলা কখরই জাখনন থি, রিরঠরি থপৌাঁিার পর এক 

সপ্তাখহর অরধক সমিকাল িািৎ িেন তা থনতৃিৃখের হাখত রিল, তেন এই 

সমিিাখত অল্প রকিু থলাক িাড়া থকউই রিরঠর রিষিিস্তু সম্পখকত অিগত রিল না। 

আর এ সমখির থভতখরই অেতাৎ আপনারা রিরঠ পািার পরই সম্পকতখচ্ছখির 

রসদ্ধাি িারতল মখমত রিরঠ থপৌাঁিার সংিাি িড়াখত শুরু কখর। তখি রিরঠখত রক িলা 

হখিখি, থস রিষিরি তেনও অজানা রিল।  

থহ শাইে আত্তুন! আপনাখক সংরক্ষপ্ত ইরঙ্গতাকাখর একরি ঘিনার কো মখন কররখি 

রিরচ্ছ। আশা করর এই ঘিনারি অখনক ভুখল িাওিা রিষি আপনাখক স্মরণ কররখি 

থিখি!  

আপনার রক মখন থনই থি, আপনাখির হাখত রিরঠ থপৌাঁিার এক সপ্তাখহরও 

অরধককাল অরতক্রাি হখল আমরা শাইে জাওলানীর সখঙ্গ এক সিঠখক রমরলত 

হই। তেন আরম শাইে জাওলানীখক িরল, "থহ শাইে! হাকীমুল উম্মখতর পক্ষ 

থেখক রিরঠ থপৌাঁিার সংিাি থতা িরড়খি পখড়খি। এমনরক িারা ও থগৌতািও একো 

জানাজারন হখি থগখি। তাই আমরা জানখত িাই ওই রিরঠখত রক রখিখি?"....... 

ঘিনার থশষ অিরধ। 

ঘিনার এখতািুকু উখল্লেই িখেষ্ট। আশা করর িারকিুকু আপনার মখন পখড় িাখি। 

তেন আপরন িুেখত পারখিন, রিরঠ থপৌাঁিার েির িরড়খিখি; আপনাখির হাখত রিরঠ 

িািার পর। আর রিরঠর রিষিিস্তুর কো জানাজারন হখিখি শাইে জাওলানী উক্ত 

রিরঠ শীষতক একারধক িীঘত আখলািনার মজরলখস তা িণতনা করার পর। আর 



 

 

এভাখিই থশষ পিতি রমরর্িার কাখি সংিাি থপৌাঁখি িাি। আরম আশা কররি, 

রদ্বতীিিার এই রনখি এর থিখি রিস্তাররত আখলািনা করখত আরম িাধয হখিা না।  

থহ শাইে আত্তুন!  আপরন ভাখলাভাখিই জাখনন, শাম রণাঙ্গখন এমন এক িাস্তিতা 

রিরাজ করখি, থিোখন সংিাি েুি দ্রুত রখি িাি, আর সকখল সি রিষখি োখক 

ওিারকফহাল। এিাই মূলত: রিরঠর থপৌাঁিার সংিাি িরড়খি পড়ার কারণ। আর রিরঠর 

রিষিিস্তুর কো জানাজারন হখিখি একারধক আখলািনার সিঠক অনুরষ্ঠত হিার পর। 

িা থহাক, সুিীঘত সীমাি এলাকাি অিস্থানরত আমাখির ভাইখিরখক রনখিতাষ 

প্রমাখণর জনয আপনাখক এ রিষখি আমরা েুখল িলখিা।  

—আল্লাহ তা‘আলা তাখির প্রখিষ্টা ও রজহািখক কিুল করুন এিং রনজ 

রহফাজখতর আাঁিখল তাখিরখক জরড়খি রােুন! 

✍এ িু’রি মাসআলা উখল্লে করার পর থহ ভাইখিরা! আপনাখিরখক রজখজ্ঞস 

করখত িাই— 

# শাইে আত্তুখনর িণতনা মখত প্রেম পিতাখি (জািহাতু ফাতরহশ-শাম) রমরর্িার 

থিাখে উপখর উপখর িাইিাত ভঙ্গ করা এিং রদ্বতীি পিতাখি (হাইআতু তাহরীর 

আশ-শাম) িাস্তখিই তা ভঙ্গ করা—এসি রক শরীিত িা সংগঠখনর রনখিতশনা, না 

আপনাখির কাাঁখধ েুখল োকা গুনাহ ও পাখপর থিাো? থিমনরি আপনারাই এক 

সমি িলখতন, অনুসারীখির রশোখতন এিং প্ররতপক্ষখির অিস্থান রি করখতন!!   

# আপনাখির িিতা করা এই পন্থা সম্পকতখচ্ছখির এিং িাইিাত ভঙ্গ করার 

নীরতসম্মত পন্থা নারক প্ররতশ্রুরত রক্ষার গুরু িারিত্ব এড়াখনার জনয রনেনীি এক 

অপখকৌশল? থিমনিা আপনারাই এক সমি িলখতন!!  

# আপনাখির এখহন কমতকাণ্ড এিং িাগিািী, আমিারী ও আিনানীর কমতকাখণ্ডর 

মাখে থকান পােতকয আখি রক, অেি তাখিরখক আপনারা একই কারখণ রনো 

কখরন, অপিে কখরন ও ঘৃণা কখরন?  

উদ্ভূত এই সমসযা, িার িৎ সামানয এোখন উখল্লে করা হখিখি, তা রনখি রনখজখির 

পূখিতকার িক্তিয ও নীরতমালা একিার স্মরণ করুন এিং উপখরর প্রশ্নগুখলার উত্তর 



 

 

েুাঁজুন। থিেখিন, রনখজখির কাখিই রনখজখির িততমান কমতকাণ্ড ও তার পখক্ষ 

থলোখলরেখক কতিা রিন্নমূল ও রশকড়হীন মখন হি!? আল্লাহ সহাি! আরম আর 

কো িাড়াখত িাই না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ূহরহশষ্ট: আল্লাহর সন্তুষ্টির জনয নসীহাহ ও কলযাণকাহমতা: 

তানিীম আল-কাখিিার সখঙ্গ জািহাতুন নুসরাহ'র সম্পকতখচ্ছি রিষখি এতিুকু 

আখলািনাই িখেষ্ট। আরম মখন কররি এ রিষখি এর থিখি থিরশ রিস্তাররত 

আখলািনার প্রখিাজন থনই। আমার রিশ্বাস, এমন অখনক ভাই, িারা িাস্তিতা 

সম্পখকত অিগত রিখলন না, এ-ই আখলািনাি িাস্তিতা তাখির সামখন ফখুি 

উখঠখি। এিাই আমার উখদ্দশয রিল। তা না হি এই আখলািনা িলখতই োকখি। 

উখদ্দশয কেখনাই রনিক আখলািনা িারলখি িািার জনয আখলািনা করা নি। িরং 

উখদ্দশয হখলা: থি িাস্তিতা তুখল ধরখত আমরা িাধয হখিরি, তা থকিল তুখল ধরা।  

এই কারখণই িীঘত সমিিযাপী আমরা এ রিষখি মুে িি থরখেরি। আল্লাহর আনুগতয 

মখন কখর এিং তুলনামূলক অরধক গুরুত্বপূণত রিক রিখিিনাি রনখি এ রিষখি িুপ 

থেখকরি। তেখনা আমরা প্রখিাজন অনুপাখত জিাি রিখিরি। আর আজও আল্লাহ 

তা‘আলার আনুগতয মখন কখর প্রখিাজখনর মাো অনুপাখত এ রিষখি মুে েুখলরি। 

আমরা থকিল অতিুকুই উখল্লে কখররি, িা দ্বারা ভ্রারি রনরসন হখি িাি এিং সতয 

উখন্মারিত হখি িাি। অতএি, আমাখির এই আখলািনা প্রখিাজখনর মাো 

রিখিিনাপ্রসূত একরি জিািপে, থিমনিা ঘিনাপ্রিাহ সম্পখকত ওিারকফহাল 

মহখলর ভাখলাভাখিই জানা। 

রিশিভাখি শাইে আত্তুখনর িক্তখিযর ভুল-ভ্রারি রনরসখনর জনয আমাখির এই 

আখলািনা নি। িরি আমরা তা করখত থিতাম, তখি আখলািনা আখরা িহুগুণ িীঘত 

হত।  

আরম এোখন আমার রনখজখক এিং আল্লাহর পখে আমার সকল ভাইখক উপখিশ 

থিখিা, িৃরষ্টভরঙ্গ এিং মতামখতর রভন্নতা সখেও আমরা থিন আমাখির প্রখিষ্টাখক 

দ্বীখনর শত্রুখির আগ্রাসখনর রিরুখদ্ধ একখিাখগ ও সমরেতভাখি কাখজ লাগাই। 

মুসরলম জারতর ইরতহাখসর এখহন সংকিাপন্ন মুহূখতত এরিই সিতপ্রধান কততিয। তিুও 

িরি কেনও রনখজখির মধযকার থকান সমসযা রনখি কো িলখত হি, থকান সংশি 

রনরসন করখত হি, তখি থিন আমরা প্রখিাজন পররমাখণ তা কখর ক্ষাি থিই। 

কারণ, সিরশ্বক কুফরর শরক্তর িাখগতি আমরা সকখলই। আপনারা সকখলই জাখনন, 

তারা আমাখির কাউখকই থিখড় থিখি না। তারা অসিুপাখি ও ঘৃণয পন্থাি রাতরিন 



 

 

আমাখির রিরুখদ্ধ ষড়িি কখর িখলখি। আল্লাহর কাখি কামনা, রতরন থিন তাখির 

ষড়িখির ফাাঁখি তাখিরখকই থফখলন এিং সকল মুসলমানখক তাখির অরনষ্ট থেখক 

রক্ষা কখরন।  

✍এ সকল ষড়িি ও আগ্রাসন থমাকাখিলা করা থগািা উম্মখতর উপর শরীিখতর 

পররভাষাি ফরখজ আইন। আরম আমার পুরস্তকা “রজহািুল উম্মাহ ওিা 

জামা'আতুল উম্মাহ”-থত এ রিষখি আখলািনা কখররি। এরি এেন সমখির িারি। 

পুরস্তকার সামানয অংশ এোখন তুখল ধররি—  

“আগ্রাসী শত্রুর রিরুখদ্ধ উম্মাহখক রজহাখি অংশগ্রহণ করাখনার িু’থিা অিস্থা হখত 

পাখর- 

প্রেম অিস্থা: উম্মাহ'র একজন অরিসংিারিত ইমাম ও সুলতান োকখিন, রতরন 

শরীিত অনুিািী তাখিরখক পররিালনা করখিন। এখক্ষখে থগািা উম্মাহ আকীিাগত 

এিং রফকহী শাোগত মতপােতকয সখত্বও ওই সুলতাখনর পতাকাতখল সমখিত 

হখি। সৎকাখজ তাাঁর রনখিতশ এিং তাাঁর রনিুক্ত করা আমীরখির রনখিতশ পালন কখর 

আগ্রাসী শত্রুর রিরুখদ্ধ রজহাি িারলখি িাখি। এরি এতিাই স্পষ্ট রিষি, িা 

রিখিষখণর প্রখিাজন থনই।  

রদ্বতীি অিস্থা: উম্মাহ'র থকান অরিসংিারিত ইমাম ও সুলতান োকখি না। িরং 

থগািা উম্মাহ রিরভন্ন িখল, উপিখল, রিরভন্ন শাসখকর অধীখন রিভক্ত োকখি। 

এখক্ষখে থগািা উম্মাহ ওই অিস্থাখতই শত্রুর রিরুখদ্ধ রজহাখি অংশগ্রহণ করখি। 

পাশাপারশ ঐকয প্ররতষ্ঠার জনয থিষ্টা িারলখি িাখি। কারণ, সিতিা ঐকযিদ্ধ োকা 

আমাখির ওপর সািতক্ষরণক িারিত্ব ও কততিয। িরি থকান কারখণ তা প্ররতষ্ঠা করা 

সম্ভি না হি, তখি এর জনয রজহাি স্থরগত োকখি না। িরং উম্মাহ িখলর ও মখতর 

রভন্নতা রনখিই আগ্রাসী শত্রুর রিরুখদ্ধ প্ররতখরাধ িুদ্ধ িারলখি িাখি। কারণ, উক্ত 

অিস্থাি ইসলাখমর িারিিার, শরীিখতর পক্ষ থেখক ভারারপতত ও িারিত্বপ্রাপ্ত 

প্ররতরি িযরক্তর উপর রজহাি শরীিখতর পররভাষাি ফরখজ আইন।  



 

 

শত্রুখির রিরুখদ্ধ উম্মাহর লড়াইখির ইরতহাখসর িড় অংশ জুখড় িাস্তিতা 

এমনিাই। শাইে আিু িকর নাজী "ইিারাতুত তাওিাহহুশ" (পৃ: ১২) গ্রখন্থ 

রলখেন — 

“আমাখির ইসলামী ইরতহাখসর িড় অংশ জুখড় রিখশষ কখর রাজতারিক রেলাফত 

িযিস্থার আমখল এক িংখশর পতন ও অনয িংখশর উত্থাখনর িুগসরিক্ষণগুখলাখত 

রকংিা িরহঃশত্রুর আক্রমখণর মুখে, থিমন তাতারর অরভিাখনর সমি রকংিা ক্রুখসর্ 

অরভিাখনর সমি—উম্মাহর এ সমস্ত ক্রারিলগ্নগুখলাখত এ সকল প্রশাসনগুখলা 

প্ররতষ্ঠা লাভ কখর। এর মাখে থকান থকানিা অখনকগুখলা ক্ষুদ্র রাজযখক একীভূত 

কখর থশখষ একরি রেলাফাহ িযিস্থা প্ররতষ্ঠার রিখক অগ্রসর হি। থকান থকানরি 

পাশ্বতিততী এক িা একারধক রাষ্ট্রশরক্তর সখঙ্গ থজািিদ্ধ হি রকংিা সরাসরর 

রেলাফাহ'র সখঙ্গ সম্পৃক্ত হি। এর সিখিখি স্পষ্ট উিাহরণ, থিমনরি শাইে আল্লামা 

উমর মাহমুি আিু উমর ওরখফ আি ু কাতািাহ আল-রফরলরস্তরন (আল্লাহ তাাঁখক 

িেীিশা থেখক মুরক্ত িান করুন) উখল্লে কখরখিন, ক্রুখসর্িলাকালীন 

থেলাফাহশূনয সমিগুখলা। শাইে রলখেন— 

“অরধকাংশ থলেক, িারা রিররতর সমি ও িুগসরিক্ষণগুখলা রনখি রলখেখিন, 

তারা তার প্ররতকার রিধাখন থকিলমাে থস সকল িযরক্তর অিিানখকই তুখল 

ধখরখিন, িারা রনখজখির পূখিতকার রিরক্ষপ্ত রিরভন্ন কমতিজ্ঞ, নানান ভূরমকা ও 

রিরিে প্রিাসখক একীভূত কখর এ সি রকিুর সমেখি একরি িুগািকারী কীরততর 

স্বাক্ষর থরখেরিখলন। আমরা থকান থলেকখক থিরে, সকল অিিান একমাে থনতা 

নুরুদ্দীন জঙ্গীর িখল িারি কখরন, রকংিা থকিল সালাহউরদ্দন আইিুিীর িখল িারি 

কখরন ইতযারি। এখত কখর পাঠখকর মখন এই ভুল ধারণার সৃরষ্ট হি থি, 

ক্রুখসর্ারখির রিরুখদ্ধ সংগ্রাখমর ইরতহাখসর উক্ত অধযািরি ররিত হখিখি এমন 

একরি রাষ্ট্রশরক্তর অধীখন, িা থগািা মুসরলম উম্মাহর রাজননরতক একতার 

প্ররতরনরধত্ব কখর। অেি এমন ধারণা স্পষ্ট ভুল। থেলাফতশূণয এই সমিগুখলার 

ইরতহাস থি িযরক্ত গভীরভাখি অধযিন করখি, তার কাখি এিা স্পষ্ট থি, 

মুসলমানরা থস সমি ক্রুখসর্ারখির রিরুখদ্ধ রিরভন্ন থিাি থিাি িখল, রিরক্ষপ্ত 

সংগঠখন রিভক্ত হখি তখিই প্ররতখরাধ গখড় তুখলখি। অমুক িুগত থকান এক জামাত 

িেল কখরখি, িার পতাকাতখল রকিু থলাক জখড়া হখিখি, থতা তমকু গ্রাম অপর 



 

 

একজন আখলম থনতার থনতৃত্ব থমখন রনখি তার িারপাখশ সমখিত হখি রজহাি 

কখরখি। এরিখক থকান একজন আখলম তার রকিু িােখক সংগরঠত কখরখিন, িারা 

তাাঁখক থনতা রহখসখি থমখন রনখিখি, থতা অনয প্রাখি অপর থকউ এ কাজ কখরখি। 

এভাখিই।  

আরম মখন করর, থি গ্রন্থরি সিখিখি সুিারুরূখপ এই িাস্তিতা তুখল ধখরখি, তা 

হখলা—"আল-ই'রতিার"। এর রিরিতা আমীর উসামা ইিখন মনুরক্বি। রতরন 

"রশরাি" িুখগতর অরধপরত। তাাঁর িংশ আখল মুনরক্বি এই িুগত শাসন কখরখি। 

ক্রুখসর্ারখির রিরুখদ্ধ িুখদ্ধ তাখির রিরাি ভূরমকা রখিখি। উসামা ক্রুখসর্ারখির 

রিরুখদ্ধ মুসলমানখির িুখদ্ধর প্রতযক্ষিশতী িযরক্ত।  

আরম অনয একরি পখিখে িািার আখগ থি রিষিরি গুরুখত্বর সখঙ্গ িখল থিখত িাই, 

তা হখলা—নুরুদ্দীন জঙ্গী এিং সালাহউরদ্দন আইিুিী (রহ:)-এর িংশধরখির মত 

িড় িড় থনতাখির ভূরমকা হখলা: রিরভন্ন েণ্ড িল-উপিল ও সংগঠখনর মাখে 

সমেি কখর এক থনতৃখত্বর অধীখন থসগুখলাখক রনখি আসা। এসখির পখরও 

ক্রুখসর্ থমাকাখিলাি সখতযর উপর প্ররতরষ্ঠত থিািখিাি থস সকল িল-উপিখলর 

রিরাি রিরাি স্বতি অিিান অনস্বীকািত। 

এ সমস্ত থিাি থিাি িল ও সংগঠন, থিগুখলা থকান থকান িুগত অরধকার কখরখি, 

থিাি থিাি শহর িেখল রনখিখি, একই সখঙ্গ শত্রু রশরিখর িযাপক ক্ষিক্ষরত ও 

োখসর সৃরষ্ট কখরখি, ক্রুখসর্ থমাকাখিলাি এগুখলাই অগ্রণী ভূরমকা পালন 

কখরখি।(পাঠক! আপরন িাইখল ক্রুখসর্গুখলার ইরতহাস রিস্তাররত পখড় থিেখত 

পাখরন থি, ইলম ও রজহাখির পরেকিখলর দ্বারা থি পররমাণ ক্ষিক্ষরত হখিখি, 

থসগুখলাই থশখষ িড় িড় িুদ্ধগুখলাখত রিজি রিরনখি এখনখি। রিজখির থক্ষখে িড় 

িড় থস সকল িুখদ্ধর একক থকাখনা ভূরমকা রিল না। িরং রহরত্তখনর মখতা িড় িড় 

িুদ্ধগুখলা থিাি থিাি এমন অখনক িুখদ্ধর ফসল রিল, থিগুখলা ইরতহাখস থসভাখি 

আখসরন। রকন্তু িুগািকারী একরি রিজখির জনয এগুখলাই রিল প্রেম িাল।” 

(শাইে আিু কাতািাহ আল-রফরলরস্তরন ওরখফ উমর মাহমুি আিু উমর {ফা.আ.} 

ররিত- “تلك أمة محمد صلى هللا عليه وسلم ولن تموت” "রতলকা উম্মাত ু



 

 

মহুাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওিা সাল্লাম ওিা লান তামতূা" নামক প্রিি থেখক 

সংগৃহীত)  

অতএি, আমরা িুেখত পারলাম, এই প্রখতযকরি িল, থগাে, রাষ্ট্র, মতািশত এই 

উম্মখতর এক একরি অংশ। সকখলরই িারিত্ব হখলা: আগ্রাসী শত্রুখির রিরুখদ্ধ 

রজহাি করা, িা এেন সমখির অপররহািত িারি। পাশাপারশ একজন সুলতান ও 

শাসখকর পতাকাতখল ঐকযিদ্ধ হওিার প্রিাস িারলখি িাওিা। 

সমারপ্তর আখগ থহ রপ্রি ভাই! একরি কো িখল থিখত িাই— 

আল্লাহ কেখনা কেখনা িু’রি িলখক এমন অিস্থাি রমরলখি থিন, িেন তাখির 

উভখিরই ধারণা হি — আর িুরে ঐকয হখি না!  

পররখশখষ থহ মজুারহি ভাই! রনখনাক্ত আিাত িু'রি স্মরণ করুন— 
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ت ْصِبُروا و 

 
ِإن ت ا و  ُحوا ِبه  ر 

ْ
ف ي 

 ﴿آل
ٌ
 ُمِحيط

 
ون

ُ
ل ْعم  ا ي   ِبم 

ا ِإنه َّللاه 
ً
ْيئ

 
ُهْم ش ْيدُ

 
ْم ك

ُ
ك رُّ ضُ  ﴾١٢٠عمران:  ي 

“থতামাখির িরি থকান মঙ্গল হি; তাহখল তাখির োরাপ লাখগ। আর থতামাখির 

িরি অমঙ্গল হি তাহখল আনরেত হি আর তাখত িরি থতামরা সধিতযধারণ কর এিং 

তাকওিা অিলম্বন কর, তখি তাখির প্রতারণাি থতামাখির থকানই ক্ষরত হখি না। 

রনিিই তারা িা রকিু কখর থস সমস্তই আল্লাহর আিখত্ত রখিখি।” (সূরা আখল-

ইমরান (৩): ১২০) 

 ﴿يوسف: 
 
ْحِسِنين

ُ ْ
ْجر  اْل

 
 ُيِضيُع أ

 
 ال

ِإنه َّللاه 
 
ْصِبْر ف ي  ِق و 

ه
ت ن ي  هُ م 

ه
 ﴾٩٠ِإن

“রনিি থি তাকওিা অিলম্বন কখর এিং সির কখর, আল্লাহ এখহন 

সৎকমতশীলখির প্ররতিান রিনষ্ট কখরন না।” [সূরা ইউসূফ (১২): ৯০] 

এরিই উভি জগখত থসৌভাগয ও মুরক্তর একমাে পে। 



 

 

ْوِم 
 
ق
ْ
ى ال

 
ل ا ع 

 
انُصْرن ا و 

 
ن ام 

 
د
ْ
ق
 
 أ
ْ
ت ِبِّ

 
ث ْبًرا و  ا ص 

 
ْين

 
ل  ع 

ْ
رِغ

ْ
ف
 
ا أ

 
ن به اِفِرين  ﴿البقرة: ر 

 
ك
ْ
ال

٢٥٠﴾ 

“থহ আমাখির পালনকততা, আমাখির মখন সধিতয সৃরষ্ট কখর িাও এিং আমাখিরখক 

িৃঢ়পি রাে-আর আমাখির সাহািয কর থস কাখফর জারতর রিরুখদ্ধ।” [সূরা 

িাকারাহ (২): ২৫০] 

 ﴿األعراف: 
 
ا ُمْسِلِمين

 
ن
ه
ف و 

 
ت ْبًرا و  ا ص 

 
ْين

 
ل  ع 

ْ
رِغ

ْ
ف
 
ا أ

 
ن به  ﴾١٢٦ر 

“থহ আমাখির পরওিারখিগার আমাখির জনয সধখিতযর দ্বার েুখল িাও এিং 

আমাখিরখক মুসলমান রহসাখি মৃতুয িান কর।” [সূরা আরাফ (৭): ১২৬] 

থহ আল্লাহ! আপরন মুজারহিখিরখক ঐকযিদ্ধ কখর রিন! সখতযর পখে তাখির 

শরক্তখক একখজাি কখর রিন! সাহািয এিং রিজখির পখে তাখিরখক এরগখি রনন! 

আপনার পখে শাহািাখতর দ্বারা আমাখির ইহজাগরতক জীিখনর পররসমারপ্ত ঘিান! 

আমাখির আমলসমূহ কিুল কখর রনন! রনিিই আপরন সিতখোতা, সিতজ্ঞ।  

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

 

থলেক- 

র্. শাইে সামী আল-উরাইিী হারফজাহুল্লাহ  

(আল্লাহ তা‘আলা তাাঁখক িৃঢ় রােুন ও ক্ষমা করুন।) 

মুহাররম ১৪৩৯ রহজরী 

 

*************** 


